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Anotace
Stavebněhistorický průzkum libeňské sokolovny představuje standardní SHP, vypracovaný podle
metodiky NPU. Věnuje se jak zpracování dochovaných archivních pramenů, tak vyhodnocení terénního
průzkumu, prováděného pomocí nedestruktivních metod. Nedílnou součástí tohoto SHP je DVD disk s
fotografickou, plánovou a další dokumentací.
Výsledkem průzkumu je nejen řada praktických zjištění, podkladů a informací, využitelných pro
připravovanou rekonstrukci jednotlivých prostor budovy, ale představuje také nové shrnutí stavebních
proměn objektu. Pozornost je věnována i souvisejícím historickým okolnostem, například založení a
fungování jednoty, sportovního či kulturního využití budovy, budování letního cvičiště atp.
Terénní část průzkumu by v budoucnu mělo formou dodatku doplnit zpracování nálezů učiněných v
rámci přípravy a provádění rekonstrukce samotné, eventuálně jiných stavebních zásahů.

Obsah této práce nebo její části lze veřejně šířit jen se souhlasem autora!
Hodnocení obsažená v elaborátu nenahrazují příslušná vyjádření a rozhodnutí orgánů a organizací
státní památkové péče, pověřených jejich vydáním podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Údaje o zpracovateli a kontaktní údaje: Mgr. Martin Šanda, historik umění, stavebněhistorický průzkum,
Stankovského 1640, 250 88 Čelákovice | IČ: 72100681 | tel: 776 749 424 | email: martin.sanda@balustrada.cz |
web: http://balustrada.cz/shp/
Objednavatel: Tělocvičná jednota Sokol Libeň, Zenklova 2/37, 180 00 Praha 8
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Úvod
Libeňská sokolovna není v odborné, především soupisové a přehledové literatuře objektem neznámým.
Vedle nedaleko ležícího libeňského zámku, sousední budovy gymnasia a taktéž sousedního secesního
kostela svatého Vojtěcha bývá zpravidla uváděna na prvních místech v seznamu libeňských
architektonických památek a figuruje i v pracích věnovaných architektu Emilu Králíčkovi, jemuž je budova
připisována (k tomu viz oddíl "Stavební historie objektu"). Přesto je to stavba z hlediska míry poznání dosud
spíše neprobádaná, což ostatně nejvýmluvněji dokládají následující stránky.
Jedná se o budovu tělocvičnou a jako taková slouží libeňská sokolovna stále svému účelu. To samozřejmě
přináší i určitá omezení, neboť představy o tělovýchově se za posledních sto let proměnily dosti zásadně.
Tento fakt také v minulosti vedl hned k několika pokusům o přístavbu a také dosti zásadní přestavbu
budovy. Současně s tím ovšem vzrůstalo přesvědčení, že je potřeba architektonické a umělecké kvality
budovy chránit, což vedlo na přelomu tisíciletí i k jejímu zapsání na seznam nemovitých kulturních
památek.
Právě vzhledem k chystaným dílčím rekonstrukčním a adaptačním pracím byl zpracován i předkládaný
standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum. Od doby zápisu, respektive od zahájení řízení v
roce 1996 už ovšem celá řada dílčích zásahů proběhla a vždy u nich bylo od provedení SHP pro malý rozsah
práce upuštěno. Předkládaný průzkum přitom naznačuje, že to mohlo být i ke škodě věci, neboť znalost
původní podoby a funkce jednotlivých částí budovy mohly znamenat nejen citlivější ale v některých
případech dokonce i účelnější či úspornější přístup.
Samotný průzkum proběhl v roce 2014 a předkládané informace vychází ze stavu objektu v průběhu
tohoto roku. Následné zpracovávání nashromážděných údajů probíhalo v roce 2015. Jako stěžejní se pro
prováděný průzkum ukázal nečekaně dobře dochovaný archiv libeňského Sokola. Tento fakt ovšem zároveň
znamenal dosti složité dilema, neboť pečlivé a podrobné zpracování tohoto zdroje by znamenalo jak daleko
větší náklady ze strany investora na zpracování archivní části SHP tak i daleko delší dobu jeho zpracování.
Možností "ekonomicky krajně nevýhodnou" pro zpracovatele průzkumu, bylo zpracovat tento obsáhlý
archivní materiál za původně dojednanou sumu. Racionálním postupem by tudíž bylo pouze zběžné
zpracování tohoto fondu. Znamenalo by to ovšem také vysloveně ztracenou příležitost, neboť jedině
opravdu podrobné a pečlivé zpracování znamenalo ve výsledku použitelné výsledky o něž se lze opřít jak v
praktických otázkách postupné obnovy libeňské sokolovny tak z hlediska poznání širších historických či
uměnovědných souvislostí. Nakonec bylo tedy zmíněné dilema rozhodnuto ve prospěch hlubšího poznání
daného fondu, byť to bylo nepochybně rozhodnutím "ekonomicky nevýhodným". V případě budovy
povstalé právě skrze nadšení, dobrovolné dary a odhodlanou nezištnou pomoc mnoha lidí to ovšem bylo i
rozhodnutím takřka symbolickým.
Kromě záležitostí vysloveně stavebních, technických, byly v rámci archivního průzkumu sledovány také
mechanismy, jež bychom mohli označit jako politické či správní. Nemalá pozornost byla věnována i
ekonomické stránce výstavby a provozu. Není to ovšem samoúčelné "plnění stran jakýmkoliv obsahem", ale
spíše snahou odpovědět nejen na otázku "jak", ale také "proč". Ostatně právě tyto mechanismy jsou často
natolik zajímavé, že by jistě stály za samostatnou studii. Vedle zmíněného archivního průzkumu bylo dále
využito standardního terénního průzkumu a dokumentace. Formou operativního průzkumu byly navíc
dokumentovány nálezy učiněné v průběhu malování malého sálu a v průběhu obnovy nátěrů některých
dveřních truhlářských konstrukcí.
Pro vyhodnocení SHP bylo využito digitalizovaného zaměření objektu z roku 1978.
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V budoucnu by bylo záhodno, doplnit tento SHP především restaurátorským průzkumem původní
výmalby, a to především ve vestibulu a ve velkém sále. Velmi málo víme i o původní barevné úpravě
průčelí. Využít příležitosti k provedení OPD a doplňujícího průzkum by ovšem mělo být samozřejmostí při
každé i drobné stavební úpravě. Velké množství otázek, především ohledně malířské výzdoby a zpracování
jednotlivých povrchů a ploch, zůstává stále nezodpovězených.
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Dějiny objektu
Poznámka k pramenům
Základem archivního průzkumu Libeňské sokolovny je studium vlastního archivu TJ Sokol PrahaLibeň
(dále ASL). Jedná se o velmi cenný byť zcela neuspořádaný fond, vytvářený postupně již od vzniku jednoty
v roce 1884. V době nacistické okupace byl fond ještě před záborem budovy z větší části odvezen, uschován
a tím i zachráněn. Ke ztrátě archiválií nedošlo ani v době socialismu.
Pro SHP byly z tohoto obsáhlého fondu využity především archiválie, které se dotýkají výstavby a
provozování budovy.
První skupinu těchto archiválií tvoří rukopisné, později i strojopisné zápisy z Jednání správního výboru,
dochované téměř souvisle1 od počátku jednoty až do roku 1948, pochopitelně s přerušením v době nacistické
okupace, kdy byla Sokolu zakázána činnost. Od dvacátých let ovšem do určité míry klesá vypovídací
schopnost těchto zápisů neboť se se zvyšujícím se množstvím projednávaných bodů zároveň stávají o
poznání stručnějšími. Tento nedostatek ovšem značně vynahrazuje existence vlastního časopisu jednoty,
vydávaného od roku 1927. I zde pochopitelně zaznamenáváme přerušení mezi lety 19411946 a opět po roce
1948. Obnoven byl až po obnově Sokola na počátku devadesátých let a vychází dosud. Dalším zdrojem
informací jsou tištěné, případně rukopisné a strojopisné výroční zprávy jednoty, dochované ovšem v
nesouvislé řade. Využity byly i další příležitostné tištěné materiály, například sborníky vydané k 25 či 50
letům jednoty, k otevření budovy atp.
Výstavbu budovy dobře přibližuje dochovaný zápisník stavebního dozorstva, tři dochované stavební
deníky i další dobové materiály (soupis sbírek, zápisník finanční komise atp.) Cenný je i stavební deník z
doby budování přístavby nad pravou lodí budovy, zápisník stavební komise z téže doby a další dochované
materiály. Především k výstavbě budovy a také ke stavebním pozemkům jednoty podávají cenné informace
další dochované dokumenty, především smlouvy a korespondence (koncepty a opisy, přijatá korespondence
atp.), shromážděné a zhruba tématicky utříděné v několika dobových papírových deskách. Podstatné
informace dále poskytly porůznu dochované historické fotografie především z let 19091940. Nesmírně
cenné informace dále přináší obsáhlý konvolut historických plánů, opět především z doby výstavby, taktéž
dochovaný v několika deskách.
Podstatně hůře jsou v archivu dochovány materiály mladší, z let 19481991. Největší část těchto materiálů
se týká projekční přípravy rekonstrukce vytápění z konce sedmdesátých let a dále přípravy výstavby
multifunkční haly, především ze sedmdesátých let. Podstatné jsou také dochované doklady z generální
rekonstrukce budovy, proběhlé roku 1960.
Naopak poměrně značné množství archiválií patří nejmladšímu období (po roce 1990). V tomto případě
se ovšem jedná především o dokumenty ekonomické a správní povahy (mzdy zaměstnanců, daně atp.) a
proto nebyl tento obsáhlý a dosti neutříděný fond z časových důvodů studován.
Cenné materiály uchovává také Správní archiv Kanceláře tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (dále
OKTSA). Zde jsou mj. uložené materiály příslušného stavebního úřadu, podle přípisů na některých
dokumentech šlo o různé odbory Stavebního úřadu hl. m. Prahy (většinou odbor čtvrtý (patrně technický),
ale také dvanáctý), které později přešly do archivu či spisovny odboru výstavby pražské osmé městské části.
Archiválie tvoří jednak materiály z doby výstavby budovy, ty jsou uloženy v deskách nadepsaných
1

chybí zápisy za rok 1922
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„Magistrát hlavního města Prahy, Staveb. Archiv odb. 12/13 / 19021922 / Plány č. pop 2/8“ a dále materiály
týkající se stavebních úprav budovy, prováděných po roce 1950.
Poslední skupina studovaných archiválií je uložena v Archivu hlavního města Prahy (dále AHMP). Tyto
materiály pochází především z doby výstavby budovy, vznikly působením různých odborů a složek
tehdejšího pražského Magistrátu (stavební úřad, hospodářský referát, městská účtárna, městaká rada atp.) a
týkají se především výstavby a do jisté míry i provozu v budově umístěných obecních lázní, tamtéž
umístěné pobočky městské knihovny, a kromě toho i zřízení ulice nazvané dnes „U Libeňského zámku“.
Celý tento konvolut dokumentů byl uchován ve spisovně magistrátního odboru I.A hospodářského.
Posledním zdrojem informací jsou zmínky o výstavbě budovy v dobovém tisku a dále recentní literatura
týkající se buďto obecně Libně a libeňských památek nebo osoby a díla Emila Králíčka.

Obecný úvod
Až do 19. století byla Libeň jednou z mnoha vsí ležících na okraji Prahy. Vedle zemědělských usedlostí
zde bylo možné najít několik viničních usedlostí s letohrádky majitelů. Centru Libně pak dominoval
původně renesanční, později postupně několikrát barokně přestavěný zámek. Od roku 1662, kdy libeňské
panství zakoupilo Staré město Pražské, byl využíván jako letní sídlo pražských primátorů.2
Už v první polovině 19. století začaly být v Libni budovány mnohé manufaktury, často přímo v
barokních viničních usedlostech a letohrádcích. Tento trend se ještě silněji projevil ve druhé polovině téhož
století, kdy se Libeň, mj. i díky průchodu dvojice významných železničních tratí spojujících Prahu s
Pardubicemi, Olomoucí, Brnem a Vídní ale také s Hradcem Králové, Libercem či slezskou Vratislaví, stává
výrazně průmyslovou enklávou s řadou továren a dalších průmyslových podniků. Prudký populační růst
daný především stěhováním dělníků za prací v nově vzniklých podnicích se projevil mj. i budováním škol,
společenských a kulturních zařízení atp. Výrazná proměna obce i způsobu života v ní se projevila i v
opožděném povýšení na město roku 1898. Hned o tři roky později se ovšem Libeň jako v pořadí druhé
pražské předměstí připojilo ku Praze a stalo se její osmou městskou částí. 3
Vedle už zmíněných dělníků tvořili Libeňské obyvatelstvo té doby také řemeslníci, drobní podnikatelé či
úředníci místních podniků. V intelektuálním a kulturním kvasu hráli významnou roli mj. učitelé zdejších
škol. 4
V tomto prostředí, jazykově převážně českém, probíhal i bouřlivý spolkový život. Není tedy divu, že zde,
vedle řemeslnických, dělnických či kulturně osvětových spolků (pěvecký spolek Věnceslav, Omladina,
Osvěta atp.) záhy vznikl i Sokol  tělovýchovná jednota, jejíž program byl na jedné straně podstatně určen
Tyršovým zájmem o antické Řecko v němž tělesné cvičení tvořilo neoddělitelnou a podstatnou součást
tehdejší kultury, a na druhé straně výrazným a doslova všudypřítomným nacionalismem, zdůrazňujícím
češství jako jednu z nejpodstatnějších hodnot a citelně se vymezující proti obdobně masivnímu
zdůrazňování němectví u obyvatel jimž byla mateřským jazykem pro změnu němčina. Spojení tělovýchovy s
nacionalismem lze navíc chápat i přímou vazbou v podobě představy o tělesném cvičení jako klíči k
psychicky i fyzicky silnému a emancipovanému národu, který se dokáže v případě potřeby ubránit
nepřátelům. Výrazná podpora Sokola ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století tudíž měla do značné
míry i tento „osvobozenecký“ akcent.

2
3
4

Josef Tomeš, Libeňskou minulostí, Praha 1989, s. 810 a 1415.
Ibidem, s. 1835.
Ibidem.
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Vznik Sokola Libeň, první roky a hledání stavebního pozemku
18841886, sál u Deutschů
Tělovýchovná jednota byla založena roku 1884 a to ve dvou krocích. Nejprve došlo 8. září 1884 v hostinci
U Deutschů z popudu čtyř místních mladých učitelů k přednášce náměstka náčelníka Sokola Pražského Dr.
Františka Čížka, jíž se zúčastnilo 118 osob. Následně proběhla 26. října, opět U Deutschů 5, ustavující valná
hromada. Jak širokou podporu měla v Libni sokolská myšlenka dokazují jména, resp. Profese prvních
zvolených představitelů jednoty. Starostou se stal starosta libeňské obce Josef Voctář, jeho náměstkem
stavitel ve službách obecních Josef Bukovský, náčelníkem tajemník obecního úřadu JUC. Václav Klazar.6
V průběhu ustavující schůze přednesl majitel hostince, bratr František Deutsch návrh, aby byla oslovena
školní rada se žádostí o propůjčení tělocvičny v nové školní budově (Na Zámku)7 do té doby než si jednota
zřídí místnost vlastní. V předchozích schůzích připravená písemná žádost byla podána až po výborové
schůzi konané 21. listopadu. Na výborové schůzi 10. prosince bylo konstatováno, že školní rada žádost
zamítla. Byl učiněn návrh cvičit v sále u Deutschů, s čímž majitel p. Deutsch souhlasil a navrhl zakoupit
cvičební náčiní, což bylo schváleno.8
Zajímavý je fakt, že právě majitel hostince vybaveného prostorným sálem navrhoval požádat o
propůjčení citelně menší školní tělocvičny. Přes patrně nelíčený zájem o sokolskou věc si byl zjevně vědom
značných komplikací, které by pro něj z tělocvičného využívání sálu, používaného jinak především pro
zábavy, koncerty a divadelní představení, plynuly.
První cvičení proběhlo 20. ledna 1885. Protože bylo jasné, že z členských příspěvků nebude pokladna
prospívati, bylo rozhodnuto pořádat pro zvýšení příjmů zábavy, které se později staly i hlavním zdrojem
peněz na stavbu budovy. Hned 31. ledna proběhly první šibřinky. Výroční zpráva je označuje za velkolepé.9
Dne 24. září 1885 byl na schůzi výboru přednesen návrh na vybudování tělocvičny jako spolkového
domu v kooperaci s dalšími spolky, návrh ale byl pro množství práce odložen k dalšímu projednání po
valné hromadě.10
Prvního října 1885 bylo na výborové schůzi jednáno o br. Deutschem chystané přestavbě a zvětšení sálu.
Výsledkem bylo rozhodnutí posunout hrazdu s kruhy doprostřed sálu. Na uskladnění nářadí v průběhu
opravy nabídl br. Deusch dvě místnosti v přízemí u sálu za 40 zl. ročně, což bylo přijato. Týž zároveň žádal
sestavení komise, která zjistí kolik se v sále protopí paliva a prosvítí plynu.11
O rok později, 24. září 1886, už br. Deutsch dával najevo výraznou nespokojenost a požadoval vyšší sumy
za pronájem. Kromě už uvedených 40 zl. ročně na místnost s nářadím šlo o jeden zl. týdně za plyn na
osvětlení a 80 kr. za úklid po každém cvičení. Byl prý vždy příznivcem Sokola, ale vadí mu poškozování
jeho majetku. Žádal proto o jeho šetření a také požadoval, aby byla hledána jiná místnost. Zavázal se ovšem,
že Sokol nevypoví. Do doby nalezení jiné místnosti požadoval pečlivější úklid podlahy, řádné uklízení
nářadí po každém cvičení (cvičilo se třikrát týdně), svícení petrolejem (což výbor shledal nedostatečným)
nebo zavedení vlastního plynoměru a šetření nedávno nové podlahy, která byla při manipulaci s nářadím
5

6

7
8
9
10
11

Jednalo se o jeden z nejznámějších hostinců v Libni. Sál byl manželi Františkem a Marií Deutschovými zřízen už roku 1848, byl
využíván i pro divadelní představení či koncerty (mj. i České filharmonie) a hrál obecně význačné místo libeňské kulturní a
spolkové činnosti. Hostinec stával na rohu ulice Na hrázi a Zenklovy do r. 1903. Na jeho místě byl v r. 1904 postaven Čapkům
módní dům (dnes Česká spořitelna) a nový hotel rovněž s divadelním sálem (dnes Divadlo Pod Palmovkou).
Dějiny Libeňského sokola včetně podrobného popisu jeho založení byly zpracovávány opakovaně. Asi nejpodrobnějším
zpracování je text Adolfa Peťule, psaný původně pro sborník ke sto letům Jednoty (tehdy ovšem pod názvem „TJ Meteor“) z roku
1984 a publikovaný postupně až v devadesátých letech ve Zprávách Libeňského Sokola. Elektronicky je text dostupný na webu
jednoty: http://www.sokolliben.cz/historieasoucasnost/ V následujícím textu se proto omezím především na otázku vlastní výstavby a
stavebních úprav budovy.
Budova byla dokončena roku 1882, dnes nese název ZŠ B. Hrabala a sídlí v ní první stupeň.
Zápisník schůzí správ. Výboru  Rok 18841887, nestránkováno, ASL.
I. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1885, s. 7, ASL.
II. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1886, s. 56, ASL.
Viz Zápisník 18847 (pozn. 8).
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rozrývána. Nabízel provedení kovových tabulek do míst, kde je nářadí obvykle umísťováno.
Br. Šindelář záhy navrhl vzít vážně vybudování vlastní tělocvičny ve spolkové budově, která by byla
financována vedle Sokola spolky Omladina, Osvěta a pěveckým spolkem Věnceslav. Návrh byl posléze br.
Kubákem rozšířen na veškeré zdejší spolky, což bylo jednohlasně přijato.12
O věci bylo opět jednáno ve schůzi správního výboru 9. října. V přítomnosti br. Deutsche byly dojednány
přesné podmínky: 1) cvičení se mělo konat pouze od pondělí do čtvrtka 2) podlaha měla být vždy důkladně
vyčištěna, mít se ale nemusela 3) za plynové osvětlení (šest plamenů) se mělo platit 25 kr. za hodinu 4) po
cvičení se mělo nářadí uklidit po stranách sálu a na galerii, na konci týdne do místnosti na nářadí 5) na
nepoškozování podlahy měl dohlížet zvláštní dozorce, pokud by někdo něco poškodil, měl to zaplatit (navíc
byla opět zmíněna možnost zřídit kovové tabulky) 6) br. Deutsch se zavázal, že Sokol nevypoví, zároveň
žádal o intenzivní hledání nového sálu a o ochranu před lidmi, kteří jej nepravdivě označovali za nepřítele
jednoty, ačkoli se pouze snažil aby nebyl poškozován jeho majetek.13
K tomu je potřeba říci, že napětí bylo jistě oboustranné. Sokolové pro změnu nebyli spokojeni s tím, že v
masopustním, adventním a postním období nemohl sál vůbec využívat, protože se v něm konaly plesy a
divadelní představení.14
Bylo navrženo požádat školní radu o propůjčení slavnostní síně v nové školní budově. Sokol by do
místnosti dal na svůj náklad zavést topení a plyn k osvětlení a hradil by veškeré škody na podlaze i stěnách.
21. října byla žádost podána a 28. října bylo konstatováno její zamítnutí. Nabídnuta byla školní tělocvična,
což bylo přijato s nadšením a rozhodnuto ji prověřit.15 Zřejmě se ale ukázalo, že je malá.

18871896, výpověď od br. Deutsche, získání pozemku
Na výborové schůzi 5. ledna 1887 bylo zmíněno, že družstvo pro postavení vlastní tělocvičny zatím z
nedostatku času nepracuje, zjevně ale bylo už ustaveno. Zároveň bylo referováno o nemožnosti využít sál v
zámku, protože pro něj má pražská obec kvůli rozšiřování vychovatelny 16 jiné využití. 1. února městská rada
skutečně oznámila, že žádosti nevyhověla. Cvičitelským sborem byla opět předložena žádost využít školní
slavnostní síň, což jednatel nedoporučuje dříve, než si sokolové místnost dobře neprohlédnou. Návrh
požádat o příspěvek karlínský okresní výbor byl ale přijat. Stanovy Družstva pro postavení tělocvičny
Sokolu Libeňskému jsou datovány 15. února 1887. Policejní ředitelství zareagovalo dopisem ze 17. listopadu
(sic!), oznámilo že zřízení spolku výnosem z 13. listopadu připustilo a žádalo dodání dalších podkladů.17
Na výborové schůzi 16. února br. Bukovský (tj. obecní stavitel) činí návrh, aby byla požádána slavná obec
Libeňská o věnování pozemku ku postavení tělocvičny, neboť má prý dost vhodných. Návrh byl přijat. Na
schůzi 10. března už br. Bukovský navrhuje, jaký pozemek konkrétně by se hodil (zbývající část vrchu
Libušina, na rozhraní staré a nové silnice proti domu p. Jungmana) a nabízí i vypracování náčrtku tělocvičny
a situační polohorys. Kupní smlouva na parcelu na vrchu „Libušáku“ ovšem byla uzavřena až o téměř dva
roky později (viz níže).
Na téže schůzi předložili zástupci družstva pro postavení vlastní tělocvičny návrh „Provolání do
družstva ku přistoupení pro jednotlivce i spolky“.18
Na schůzi 23. března bylo debatováno o ochablosti členů, neboť cvičení třikrát týdně je prý příliš. Šestého
dubna bylo sděleno, že br. Deutsch dal Sokolu k prvnímu květnu výpověď, protože už má zajištěnou
místnost ve škole. Výbor argumentuje tím, že není upravena. K majiteli hostince byla proto vyslána
deputace, která se nakonec vrátila s tím, že br. Deutsch souhlasí, pokud bude vždy řádně uklízeno nářadí.

12
13
14
15
16
17
18

Ibidem.
Ibidem.
III. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1887, s. 5, ASL.
Viz Zápisník 18847 (pozn. 8).
Jednalo se o Ústav pečující o mravně narušenou mládež ve věku od 8 do 18 let.
Viz Zápisník 18847 (pozn. 8). Dopis policejního ředitelství a rukopisná i tištěná podoba stanov dochovány v ASL v deskách
"Založení jednoty, stanovy, výlety atd“.
Viz Zápisník 18847 (pozn. 8). Provolání dochováno v ASL v deskách "Založení jednoty, stanovy, výlety atd“.
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Zároveň bylo konstatováno, že prostor ve škole je nedostatečný a bylo schváleno požádat Libeňskou obec o
pronájem místnosti v „Hořejší“19, ve které byl uhelný sklad.20
Na schůzi 28. dubna br. Bukovský sděluje, že obec žádaný pozemek odprodá za nízkou cenu 5 kr. za
čtvercový sáh. Místnost ale pronajmout nelze. Nejí ještě jasné, nebyloli by možné pronajmout místnost
vedlejší. Na výborové schůzi 14. června týž oznamuje, že jednotě bude obcí věnováno 200 sáhů 2 na Libušáku
za výše udanou cenu. Pronájem místnosti je v jednání.
Na počátku července dostal Sokol od Deutsche okamžitou výpověď. V zásadě šlo o výpověď z května,
neboť jej dle výroční zprávy Sokolové požádali aby mohli cvičit až do konce června, kdy se konal slet.
Výborová schůze 6. července se konala v slavnostní síni školy, která se podle sdělení ve výroční zprávě
nakonec stala i novou tělocvičnou. Zápis ji ovšem označuje pouze za dočasné místo výborových schůzí. Ty
se později konaly převážně ve spolkové místnosti v hostinci u br. Bartuňka (u Bartuňků). 21 Ze zápisu schůze
konané 10. srpna přitom vyplývá, že školní rada Sokolu přenechala dívčí tělocvičnu. Členové výboru tuto
zprávu přijali s nadšením a rozhodli se ke školní radě vyslat děkovnou deputaci. Účet za úpravy místnosti
činil 16 zl.22 Důvod rozporu mezi tvrzením zápisu z výborové schůze (dívčí tělocvična) a výroční zprávou
(slavnostní síň) není zřejmý.
K 15. říjnu obnášel stavební fond částku 24 zl. 73 kr, pocházející ze zábav a sbírek při veřejném cvičení.23
Členové jednoty byli správním výborem 7. dubna 1888 vyzváni ke vstupu do Družstva pro postavení
tělocvičny, k čemuž bylo natištěno 1000 pozvánek. Zároveň bylo schváleno zřízení letní tělocvičny v
zahradní místnosti tehdy obecního „Hořejšího“ hostince.24 Jednáno o tom bylo už v předchozím roce 25 a ani
roku 1888 zde nakonec letní tělocvična nevznikla, přestože obec i nájemce J. Porš s tím ochotně souhlasili.
Údajně kvůli nepříznivému počasí.26
Opět 23. dubna bylo jednáno o způsobu financování stavby. Natištěno má být už dříve schválené
provolání na prospěch stavby. Osmého července je referováno o tom že je provolání rozesíláno a peníze jsou
sbírány, zakládající členové družstva platí 10 zl.27
Ke 14. září se členy družstva stalo 24 organizací 28 a jednotlivců a dosud bylo vybráno 96 zl. Dalších 90 zl.
a 74 kr. bylo získáno sbírkami. Roku 1888 bylo zároveň usneseno, aby členové cvičitelského sboru nemuseli
platit členské příspěvky.29
Až 21. prosince byla uzavřena kupní smlouva na výše zmíněný pozemek. Tomu předcházelo schválení
prodeje okresním zastupitelstvem, které proběhlo 19. listopadu. Zakoupen byl dílec, posléze označený parc.
č. 379/2, o výměře 200 sáhů2 (718 m2). Ten byl oddělený z pastviny č. parc. 379 o rozloze 3583 sáhů2 a z
parcely patřící k usedlosti čp 185, obojí z majetku libeňské obce. Nově oddělená parcela byla očištěna od
obecních pohledávek váznoucích na původní parcele a zakoupena Sokolem za 10 zl. a nutné výlohy.30
Jednalo se o pozemek v místě zadní části dnešních domů čp. 411/1, 1074/2 a 1075/3, stojících na jižní
straně Horova náměstí. Po následné výměně části pozemku (viz níže) se jedná o parcelu, na níž byly později
vybudovány domy čp. 1074/2 a 1075/3, přičemž původně mělo jít o nárožní parcelu, neboť v současné
podobě slepá Stejskalova ulice původně pokračovala do stávající ulice Primátorské.31
Až 7. ledna 1889 byla smlouva o koupi pozemku od Libeňské obce soudně provedena a opatřena
podpisy. Výroční zpráva k tomu optimisticky dodává, že po zakoupení pozemku a založení družstva ku
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

Jde o tzv Hořejší hospodu, součást usedlosti Č. Kratochvíla, kterou libeňská obec odkoupila roku 1886 kvůli rozšíření dnešní
Zenklovy ulice. Nacházela se v podstatě v prostoru před dnešní sokolovnou.
Viz Zápisník 18847 (pozn. 8).
Tento fakt vyplývá z celé řady zápisů z výborových schůzí. Výjimečně se ovšem scházely i na jiných místech.
Viz: III. výroční zpráva (pozn. 14), s. 5, Zápisník 18847 (pozn. 8).
Zápisník správního výboru 18871890, nestr., ASL.
Ibidem.
Viz III. výroční zpráva (pozn. 14).
IV. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1888, nestr., ASL.
Viz Zápisník 188790 (pozn. 24).
Společenstvo živnostníků, OmladinaOsvěta, Věnceslav, Spolek dělníků truhlářských.
Viz Zápisník 188790 (pozn. 24)., VS 14. září 1888. Viz IV. výroční zpráva (pozn. 27).
Opis smlouvy, kopie katastrální mapy (plán č. 1001) a další související písemné materiály uloženy v deskách: „Magistrát, Jednota
pro vystavění chrámu, různé smlouvy pozemku, tělocvičné plány, poukazů smlouvy kupní, směnné smlouvy, lidové lázně, Koncese Radio,
18881914“, ASL.
Ibidem.
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postavení sokolovny toto v brzku dojde uskutečnění.32 26. srpna bylo sděleno, že sokolská slavnost vynesla
130 zl. a 23 kr. Zároveň byl položen dotaz, proč se družstvo ještě neustavilo a proč nepokračuje vybírání
příspěvků.33
V následujícím období se o výstavbě budovy či o hledání nového sálu prakticky nejedná, pokračuje
pouze intenzivní práce zábavního odboru. Roku 1890 se družstvo pro vystavění vlastní sokolovny rozešlo.34
Na schůzi správního výboru 4. listopadu bylo oznámeno, že městská rada nevyhovuje žádosti (zřejmě o
pokrytí nákladů na zřízení plynového vedení), ale slibuje uhradit náklad, pokud by sokolové museli
místnost opustit. Výbor se usnesl náklad 40 zl. na vedení plynu do tělocvičných prostor uhradit.35
Šestého dubna 1891 bylo usneseno zakoupit a po šesti čelnějších hostincích v Libni rozmístit pokladničky
s nápisem „Pro fond tělocvičné jednoty Sokol v Libni“. Prvního června obnášel tento fond už 643 zl. 25 kr.
Na valné hromadě 26. října 1891 pak bylo usneseno, obrátit se na libeňskou obec s žádostí o roční podporu
tohoto fondu. 14. prosince br. Šulc přináší 14 zl. z pokladničky v jeho místnostech a směnečný revers na
bezplatné dovezení 1000 tašek na místo budované tělocvičny.36
I v následujícím období lze ovšem sledovat pouze zprávy o růstu sumy ve stavebním fondu. 4. ledna 1892
se jednalo o 824 zl. 26 ½ kr., 3. října už 1257 zl. 30½ kr.
V osmé výroční zprávě přednesené na valné hromadě 31. října 1892 je opět zmíněna touha po vlastní
tělocvičně, dlouze jsou vypočítáváni dárci a zdůrazněn výnos z akcí zábavního odboru (taneční zábavy,
šibřinky atp.), ovšem sledovat můžeme opět jen vzrůstající sumu. 5. prosince 1362 zl. 54½ kr., 6. února 1893
1418 zl. 28 ½ kr., 10. dubna 1479 zl. a 33 ½ kr. Týž den požádal cvičitelský sbor o zřízení letního cvičiště v
areálu školy, patrně bez další odezvy. Jednáctého srpna dosáhl fond téměř kulatou sumu 1999 zl. a 59 ½ kr.
Druhého října 1893 bylo jednáno o výměně části pozemku, neboť městská rada potřebuje jeho menší část.
Ta má být vyměněna za lepší, do čtverce se hodící a mimo to ještě o 40 sáhů větší, což bylo výborem
schváleno.37 Situaci dobře dokumentují dochované plány. Původní dlouhý a značně úzký pozemek získal po
výměně tvar blížící se pravoúhlému lichoběžníku. Po dlouhé debatě nakonec směnu 28. října 1893 schválila i
valná hromada.38
Směnečná smlouva, kterou se upravuje parcela 379/2 výměnou části její plochy s obcí za část plochy
parcely 379/1 byla také podepsána až se značným zpožděním, 2. dubna 1895 a i zde se patrně především
čekalo na schválení Okresním úřadem v Karlíně. Předmětem směny bylo 113,34 sáhů2 (407,64 m2) obecních
za 62,60 sáhů2 (225,15 m2) sokolských. Pohledávky obce váznoucí na směněné části pozemku byly i v tomto
případě vymazány.39
Na výborové schůzi 15. ledna 1894 bylo konstatováno, že je na stavbu vybráno 2000 zl. a pozemek má
tutéž cenu. Proto bylo náčelníkem br. Klazarem navrženo prověřit možnosti dalšího financování a pustit se
do stavby. Usneseno prověřit možnosti půjčky nebo darů. Druhého dubna provedl výbor sbírku ve prospěch
tělocvičny. 30. dubna disponoval fond sumou 2195 zl. 85 a ½ kr., 5. listopadu už 2844 zl. 52 kr. Za pouhý rok
dokázali členové jmění fondu podstatně zvětšit.40
Pátého listopadu navrhuje br. Würst, aby byli všichni bratři stavitelé vyzváni, by zaslali výboru každý
nějaký náčrtek tělocvičny. Třetího prosince žádá stavitel Hofman o program tělocvičny, aby mohl
požadovaný náčrtek lépe provést. Bylo usneseno svolat k tomu užší kroužek, který by program vypracoval a
stavitelům zaslal.41
Patrně se však ukázalo, že nashromážděný obnos nestačí. I následující rok 1895 tak můžeme pouze
sledovat narůstání sumy na stavebním fondu. Sedmého ledna šlo o 2844 zl. 62 kr., druhého prosince už 3628
zl. a 92. kr. Třináctého ledna 1896 karlínské zastupitelstvo odhlasovalo dar 800 zl. a libeňská obec věnovala
32
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V. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1889, s. 7 a 8, ASL.
Viz Zápisník 188790 (pozn. 23).
Zápisník správního výboru  Rok 18901893, nestr., ASL. VI. výroční zpráva za rok 1890 nebyla z finančních důvodů tištěna, ale pouze
byla zapsána do tohoto Zápisníku.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
TJ Sokol v Libni – Jednací zápisník správního výboru 189395, nestr., ASL.
Opis smlouvy a kopie katastrální mapy, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a soupis plánů (č. 1002).
Ibidem.
Ibidem.
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100 zl.42 Šestnáctého března byl přednesen široce debatovaný návrh umístit v Libni více pokladniček s tím,
že je třeba vybírat peníze při každé možné příležitosti. V době konání mimořádné valné hromady 2. května
už představovalo jmění fondu obnos ve výši 4084 zl. a 28 kr. Br. Pekem bylo opět žádáno o konání sbírek a
bylo navrženo, jednat o příspěvku se společnostmi kuželkářskými.43
Čtvrtého května na výborové schůzi bylo jednáno o stavebním pozemku s tím, že by měla být obecní
rada požádána o další odprodej pozemku přiléhajícímu ke stodole br. Světa (?). Desátého srpna bylo
oznámeno, že dle zpráv obecní rady nebude možné opravit letní tělocvičnu letos ale až napřesrok. Patrně šlo
o stále týž prostor v horním hostinci.44 Týž den bylo také referováno o nutnosti ohradit letní cvičiště a vybírat
z něj 10 kr. za vstup. Devátého listopadu dosahoval fond 4300 zl. a 35 kr.45

18971901 První návrh budovy, bouřlivé spory
Na výborové schůzi 5. ledna 1897 bylo oznámeno, že br. Bukovský zasílá náčrtek ku stavbě tělocvičny. S
pravděpodobností hraničící s jistotou se jedná o doposud dochované výkresy46 neorenesančního patrového
objektu, evidentně určeného pro danou parcelu a to ještě před jejím pozdějším rozšířením a úpravou
uličních čar. Budova v nárožní poloze má tvar písmene L, s hlavním průčelím otočeným k západu do nynější
(později zaslepené) Stejskalovy ulice. V přízemí se nachází vestibul s bytem sluhy, sborovna, nářaďovny a
sociální zařízení se sprchami. Celé jižní křídlo domu měl zaujímat do patra otevřený sál za nímž byla
umístěna šatna. V patře pak byl situován byt náčelníka, výborovna, v sále galerie a za ním opět šatna. Ve
dvoře budovy pak byl ponechán prostor pro letní cvičiště. Až na nešikovně (patrně šnekovým schodištěm)
přístupnou šatnu v patře šlo o poměrně dobře koncipovanou budovu v tehdy převažujícím neorenesančním
pojetí.
Po obdržení výkresů bylo navrženo, aby byli o totéž požádáni i jiní stavitelé, což bylo ovšem nakonec
prozíravě odloženo do doby, než městská rada rozhodne o tehdy asi již v obecné rovině uvažovaných
změnách uličních čar.47
V té samé době byl připravován také nákup části obecní parcely 379/1 přiléhající k sokolskému pozemku
z jihu. Oddělená část byla posléze označena parc. č. 379/5 a měla rozlohu 216 m2 (60,05 sáhů2). Sokol za ni
zaplatil 6 zl. a 5 kr (12K 10 h). Situační plán je už z 16. srpna 1897, ovšem smlouva sama až z 23. dubna 1900.
Žádost jednoty o vklad vlastnického práva na daný pozemek dorazila Okresnímu soudu v Karlíně až 16.
listopadu 1901 a týž den byla i vyřízena. Smyslem nákupu bylo pochopitelně zvětšení už vlastněného
pozemku, byť, jak je patrné z následujících událostí, se minimálně v době uzavření smlouvy už se asi příliš
nepočítalo s výstavbou sokolovny právě na tomto místě.48
Na schůzi 5. dubna 1897 bylo referováno o snaze jízdního odboru postavit zimní jízdárnu, kterou prý
zcela splatí členové odboru.49
Čtrnáctého března 1898 výborová schůze jednala o vybílení tělocvičny. To dokládá, že Sokolem
používaná místnost ve škole nebyla pouze propůjčována na jednotlivá cvičení, nýbrž byla pronajata trvale.
Zároveň se mělo upravit hřiště pro mládež.50
Jednáno bylo ale i o koupi dalšího pozemku. Měl být požádán tehdejší pražský Primátor (zároveň i
starosta Sokola) dr. Podlipný, jestli by pozemek nedaroval. Požádat se má také městská rada pražská, místní
školní rada Libeňská a c. k. okresní školní rada Karlínská. Podle všeho šlo o pozemek ve vlastnictví
neuvedené školy na Palmovce,51 který měl jízdní odbor pronajatý jako letní jízdárnu. Čtrnáctého června je
pak br. Pískem činěn dotaz, učinilli br. starosta již nějaké kroky u slavné obce pražské k získání místa, na
němž se nachází (letní) jízdárna.52
42
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Ibidem.
18961898 – Zápisník schůzí, nest., ASL.
„Horní“ hostinec byl i po demolici usedlostí Č. Kratochvíla roku 1895 ponechán ještě několik let. Na místě demolované usedlosti,
zúženém o rozšířenou ulici, vznikla obecní tržnice.
Viz Zápisník schůzí (pozn. 43).
Soupis plánů v této práci, plán .č 2001.
Viz Zápisník schůzí (pozn. 43).
Opis smlouvy a kopie katastrální mapy, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a soupis plánů (č. 1003).
Ibidem.
Zápisník o schůzích výboru Sokola – rok 18981901, nestránkováno, ASL.
Pravděpodobně té samé, která v ulici Na Palmovce sídlí dodnes.
Viz Zápisník o schůzích (pozn. 50).
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Až druhého května 1899, tedy téměř po roce, bylo navrženo sestavit čtyřčlennou komisi, která požádá
obec pražskou o výše zmíněný pozemek. Šestého června br. Holub oznamuje sestavení této čtyřčlenné
deputace, která se ovšem stále nemohla dohodnout na vhodném termínu návštěvy. Bratr Holub proto
nakonec později primátora Podlipného navštívil sám.53
Ač to není v zápisech z výborových schůzí jasně patrné, jednotu tehdy evidentně rozděloval spor o to,
zdali stavět na už vlastněném pozemku nebo naopak hledat jiný. Stávající pozemek byl totiž pro umístění
odpovídající budovy i přilehlého letního cvičiště, přes aktuálně probíhající nákup malé sousední parcely
dosti malý a navíc ne zcela výhodně umístěný. K tomu přistupovala nejistota ohledně připravované regulace
Libně, která mohla pozemek ještě citelně zmenšit. Do určité míry mohlo jít i o generační spor, neboť se zdá,
že hledání nového pozemku prosazovali spíše nově přistoupivší členové jednoty (bratři Besser, Hejbal a
Holub, který byl navíc odborníkem  stavebním radou). To by vysvětlilo i značné časové prodlevy v jednání
o získání pozemku.
Výše zmíněná snaha jízdního odboru získat do vlastnictví pozemek užívaný jako letní jízdárna a
vybudovat na něm jízdárnu zimní se zjevně, není ovšem jasné kdy přesně, spojila se snahou vybudovat zde i
tělocvičnu. Explicitně zmíněna je ale až v zápise z výborové schůze 7. listopadu 1899, kdy je zároveň
nadhozena možnost, vybudovat jízdárnu jako společný podnik jízdních odborů Sokola pražského a
libeňského.54
Na valné hromadě 17. září 1899 došlo k demonstrativnímu odchodu 44 bratří, údajně kvůli špatnému
vedení jednoty. Náměstek starosty jednoty br. Hejbal na téže schůzi navrhuje, aby bylo opětně zřízeno
družstvo pro vystavění tělocvičny a pozemek jednoty byl pronajmut, aby nesl jakýsi užitek. To bylo předáno
k projednání správnímu výboru, který 3. října po debatě zamítl zřízení družstva ale schválil pronájem.55
K zápisu je přiložen dopis bra Waltera, parostrojního truhláře, že by si pozemek na šest let pronajal a
případně i odkoupil, neboť pozemek ležel vedle jeho truhlárny. V následné debatě bylo mj. zmíněno, že je v
plánu nabídnout pražské obci výměnu tohoto pozemku za pozemek na Palmovce, který je nyní užívaný jako
jízdárna. Nakonec bylo rozhodnuto tento pozemek vytyčit a jednat o situaci na místě.56
Tato snaha ovšem podle všeho vyzněla do ztracena. Jízdní odbor libeňského Sokola postupně spíše
skomíral. 6. Května 1901 bylo sděleno, že jízdní odbor včetně jízdárny převezme jízdní odbor Sokola
pražského. O převzetí ovšem už později není zmínka a libeňský jízdní odbor zjevně dále existoval, pouze se
prakticky nescházel. Jeho členové se ale několikrát dohodli, že se nerozejdou a několikrát se pokusili práci
odboru obnovit. Odbor se rozešel až roku 1904, což bylo oznámeno 3. května.57
Kromě popsaného stavu jízdního odboru mohl ovšem důvod nezdaru myšlenky na vybudování
tělocvičny spojené s jízdárnou samozřejmě tkvět i v prosté nemožnosti získat pouze pronajatý pozemek do
vlastnictví. Tento pozemek ale mohl být i malý, protože při hledání vhodného prostoru pro vybudování
cvičiště na župní zkoušky roku 1901 byl nakonec využit jiný, na akci zapůjčený, o rozměrech 62x65 m2.58
Na výborové schůzi 7. listopadu byl zmíněn protest cvičitelského sboru proti pronájmu. Opět bylo o věci
obsáhle jednáno s tím, že věc musí tak jako tak rozhodnou až valná hromada. 5. prosince bylo opět jednáno
o podmínkách pronájmu. Br Walter navrhuje buďto pronájem za 40 zl. ročně na tři roky, nebo za 60 zl. ročně
na šest let, neboť pozemek musí na vlastní náklady oplotit.59
Na valné hromadě 28. ledna 1900 byl starostou jednoty zvolen František Filip a došlo i na schválení
pronájmu pozemku na tři roky s možností prodloužení na šest let a doplatku 20 zl. za každý rok.60
Paralelně s těmito bouřlivými debatami a spory samozřejmě pokračovalo i sbírání finančních prostředků.
V lednu 1897 obsahoval fond 4466 zl. a 8 kr., 8. března už 4780 zl. a 90 kr. Pokladničky rozmístěné převážně
po libeňských hostincích byly v té době rozhojněny o dalších devět. 15. listopadu 1897 obsahoval fond 5037
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Zápisník TJ. Sokol v Libni 19015, s. 1213 a 40.
Ibidem, s. 9, 1011, 15, 20,22, 30. V ASL je dochován plán na celkovou úpravu cvičiště a na vybudování tribuny, viz Soupis plánů (č.
8001).
Ibidem.
Ibidem.
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zl. a 67½ kr.61 Sedmého června 1898 5258 zl. a 54 kr., 10. ledna 1899 už 5648 zl. a 69. kr., 4. července 5700 zl. a
24 kr., 2. ledna 1900 6258 zl. 99 kr.62
Pokladní hotovost jednoty byla však v této době velmi nízká. 15. listopadu 1897 činila pouhý 1 zl. a 55½
kr., neboť ze zábav plynulo vše do stavebního fondu. Proto bylo usneseno doporučit valné hromadě zvýšení
příspěvků na 3 zl. ročně přispívajícím členům a 5 zl. členům zakládajícím, přičemž cvičící členové příspěvky
neplatili.63 Valná hromada, konaná 30. ledna 1898 ovšem zvýšení příspěvků zamítla.64
Kupodivu až 6. března 1900, tedy téměř osm let po proběhlé měnové reformě, začaly být finanční
prostředky jednoty uváděny v korunách. Stavební fond tehdy dosahoval sumy 6376 zl. 98 kr. tj. 12 752 K 96
h a 20. listopadu 1900 už 14 312 K 78 h. Jedenáctého prosince bylo referováno o jednání s okresním výborem
a o zvýšení už přislíbeného a pravidelně vypláceného příspěvku na tělocvičnu. osmého ledna 1901 okresní
výbor přislíbil příspěvek 300 K ročně.65 Prvního dubna bylo vybráno 15 855 K 42 h, třetího září 1901 17 148 K
a 30 h.66

19011907, zakoupení dalšího pozemku
Na schůzi 3. září 1901 bylo opět jednáno o vybudování tělocvičny v kooperaci s jinými spolky. Předchozí
družstvo se prý „rozešlo proto, že v něm byly zastoupeny různé spolky, které všechny chtěly budovu
vlastnit“. Uvažováno bylo o „nějakém sdružení“. Zároveň byla ovšem vyslovena obava, aby pak sokolové
při rozhodování neztratili většinu.67 Snaha o kooperaci byla zjevně dána finančními důvody, neboť Sokol
sám nabízel velmi širokou paletu aktivit. Vedle činnosti tělocvičné (prostná, nářaďová cvičení, šerm, často i v
podobě veřejných cvičení) byly pořádány i hojné vycházky a výlety, v Sokole působil i zmíněný jízdní odbor
(který ovšem roku 1904 zanikl), malou chvíli i odbor velocipedistický atp. Kromě toho ovšem Sokol pěstoval
i nesportovní aktivity. Fungovala zde knihovna, hudební odbor (zvaný též „hudení kroužek“, mj. i
doprovázel cvičení), zábavní odbor (měl na starosti pořádání zábav jež byly hlavním zdrojem příjmů na
stavbu budovy), vzdělávací odbor (konal přednášky) atp.68
Pátého listopadu bylo rozhodnuto rozšířit komisi pro zbudování tělocvičny tak, aby bylo možné přednést
na valné hromadě návrhy.69
Sedmého ledna 1902 bylo na tělocvičnu vybráno 17 912 K 61 h. Čtvrtého února bylo na ustavující schůzi
nového správního výboru oznámeno, že Sokol v Nymburce vydává dluhopisy na 10. zl. na stavbu
sokolovny a to s otázkou, jestli by to nešlo použít i v Libni. Přednesen byl také návrh na volbu komise pro
stavbu, podle mínění jiných předčasný. Debatováno bylo o sbírce, o zhodnocení naspořených peněz i o
vydání dluhopisů a obecně o financování. Nakonec bylo doporučeno zjistit, jak situaci řešili jinde.
Na téže schůzi bylo po dotazu br. Zámyslického informováno o tom, že byl zakoupen pozemek o
387,016 sázích2 (1394,59 m2) za 5 805 K a 24 h (15 K za každý započatý sáh2), splatných ve 20 ročních
splátkách. První splátka činila 290 K a 26 h, byla splatná k 1. lednu 1901 a bylo také usneseno ji zaplatit.70
Obecní výbor libeňské obce prodej pozemku schválil 29. ledna 1901 a Okresní úřad v Karlíně 23. března
1901. Smlouva byla zástupci obce i jednoty podepsána 30. dubna 1901. Nově oddělená parcela byla následně
zbavena zástavních práv okresním soudem v Karlíně 17. září 1901 a 1. října bylo vlastnictví zapsáno do
pozemkové knihy.71
Zakoupení pozemku kupodivu téměř určitě neschválila valná hromada jednoty, protože nejen o
jakémkoli hlasování o koupi, ale dokonce ani o prostém faktu že se o věci vůbec jedná není v zápisech z
valných hromad z let 19001902 jakákoli zmínka.72 Jedinou zmínkou, kterou lze s jednáním o nákupu tohoto
pozemku spojit, zůstává zápis schůze z 8. ledna 1901. Tehdy br. Holub referoval, že byly učiněny u obce
61
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Viz Zápisník schůzí (pozn. 43).
Viz Zápisník o schůzích (pozn. 50).
Viz Zápisník schůzí (pozn. 43).
Viz Zápisník o schůzích (pozn. 50).
Ibidem.
Viz Zápisník 19015 (pozn. 57), s. 1213 a 40.
Ibidem, s. 4243.
Ibidem, s. 44.
Ibidem, s. 48.
Ibidem, s. 52, 58, 612.
Smlouva a polohopisný plán, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a Soupis plánů (č. 1004).
Viz Zápisník o schůzích (pozn. 50) a Zápisník 19015 (pozn. 57), s 13, 5557.
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kroky v příčině získání místa pro tělocvičnu a že výsledku dlužno vyčkati.73 Naopak zpráva pouze o necelý
měsíc starší, konkrétně z 11. prosince 1900, o jednání s obcí pražskou o postoupení pozemku se velmi
pravděpodobně týká nějakého jiného pozemku, protože Libeň se stala součástí Prahy až 12. září 1901 a to
zemským zákonem z 16. dubna 1901. 74 Vysloveně zarážející je ostatně i fakt, že zakoupení pozemku bylo
správnímu výboru oznámeno až více než rok (!) po podpisu smlouvy a navíc na dotaz jednoho z
přítomných.
Není mimochodem bez zajímavosti, že starostou libeňské obce byl v době uzavření smlouvy stále ještě
Josef Voctář, první starosta libeňského Sokola. Vzhledem k velmi pozdnímu zveřejnění nákupu a navíc jeho
neschválení valnou hromadou se vnucuje hypotéza, nedošloli k podpisu smlouvy ve skutečnosti o něco
později, jinými slovy, nebylali smlouva antedatována. Po přistoupení Libně ku Praze v září 1901 by totiž
šance na získání daného pozemku za týchž podmínek byla asi citelně menší. To by ovšem musel být
antedatován i zápis smlouvy u okresního soudu, což je prakticky vyloučeno. Důvodem utajení nákupu tedy
bylo téměř jistě jen jeho nesválení valnou hromadou, což lze, vzhledem k předchozím sporům o pozemek,
do jisté míry i chápat.
Získaný pozemek už ležel v místě dnešní budovy, nebyl však totožný se stávající parcelou, neboť později
došlo v rámci nově vytvořeného regulačního plánu Libně k výrazným posunům uličních čar. Parcela byla
oddělena z celkem tří obecních parcel, měla celkovou výměru 1394,59 m2 (387,012 sáhů2) a prodávána byla
za cenu 15 K za sáh, tj. 5805 K a 24 h. Sokol měl pozemek splatit ve dvaceti ročních bezúročných splátkách a
navíc měl platit výlohy. Dojednáno ovšem bylo, že reálně jednota splatí pouze první splátku a všechny
ostatní jí budou postupně odpouštěny. V podstatě tedy šlo o prodej za značně sníženou cenu.75
Záhy obdržel Sokol dva platební rozkazy od ck berního úřadu v Karlíně z 21. a 22. května 1901, které
zněly na 36 h a 175 K a 20 h (v obou případech 3% kupní ceny) poplatku z kupní smlouvy na parcelu 379/3 a
na parcely (resp. jejich části) 76/2, 9 a 1013.76
Zaplacení první splátky za pozemek dokládá kvitance městské pokladny magistrátní úřadovny v Libni
ze 7. února 1902. Totéž potvrzuje 15. února 1902 i dopis městské rady, jímž se zároveň žádá zaplacení
splátky druhé. Z 24. června 1902 se pak dochovalo oznámení městské rady o výplatě subvence Sokolu ve
výši 105 K.77 Současně požádala jednota o stanovení uličních čar. Dopisem městské rady z 6. října 1902 jí
však bylo sděleno, že stanovit regulační čáry na pozemcích ležících v okolí usedlosti Košinky není možné,
neboť příslušný situační plán těchto pozemků bude městským stavebním úřadem vypracován teprve v
následujícím zimním období.78 Ze 14. prosince 1902 nakonec pochází žádost Sokola o odpuštění druhé
splátky za pozemek. Ta byla poté skutečně opakovaně odpuštěna a stejně tak byla pravidelně přiznávána i
subvence ve výši 105 K.79
Mezitím pokračoval správní výbor jednoty v hledání vhodných zdrojů a způsobů financování zamýšlené
budovy. Čtvrtého března bylo opět jednáno o dluhopisech. V Nymburce bylo jejich vydání řešeno přes
advokáta. Osmého dubna byl projednán dopis z České obce sokolské, která doporučila obrátit se ohledně
dluhopisů na své poslance. Druhého září bylo vybráno už 19 196 K a 35 h. Na téže schůzi byl přijat návrh na
svolání zvláštní schůze, týkající se výstavby chystané budovy. Ta se odehrála 23. září, ovšem ukázalo se že k
jejímu svolání vedl omyl magistrátních úředníků, kteří se domnívali, že se tehdy probíhající regulace
Rokytky dotýká i Sokola. Sedmého října bylo přesto starostou oznámeno, že schůze zvláštní, jednající o
stavbě tělocvičny, se odbývají. Nedochoval se z nich však žádný zápis ani jakýkoli jiný výstup.80
Třetího ledna 1903 bylo vybráno už 19 881 K a 25 h, devátého července 21 194 K a 96 h, devátého srpna 23
593 K a 72 h, druhého listopadu 24 575 K a 68 h. Devátého srpna bylo také jednáno o výstavbě sousedního

73
74
75
76
77
78
79
80

Viz Zápisník o schůzích (pozn. 50).
Ibidem a Libeňskou minulostí (pozn. 2), s. 32. Připojení Libně k Praze bylo zástupci obou obcí dohodnuto už v roce 1900 a zdrželo se
na půdě Českého zemského sněmu.
Viz pozn. 71 a 30.
Příslušná magistrátní korespondence dochována v ASL, viz pozn. 30.
Ibidem.
Opis dopisu uložen v OKTSA, sign. „8/d2“ v deskách označených: „Magistrát hlavního města Prahy, Staveb. Archiv odb. 12/13 / 1902
1922 / Plány č. Pop 2/8".
Příslušná magistrátní korespondence dochována v ASL, viz pozn. 30.
Viz Zápisník 19015 (pozn. 57), s. 63, 92, 9596.
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chrámu Páně. Podle správního výboru nebylo možné vydat povolení ke stavbě, dokud nebude jednotě dána
stavební čára.81

Příprava výstavby
19041907, Regulační plán
Roku 1904 byla cvičení přestěhována do tělocvičny nové školní budovy u ulici Lindnerově, 82 kde byly
ovšem záhy řešeny obtíže s úklidem.83
Devátého března 1904 Sokol požádal o sloučení pozemkových parcel 379/2, 379/5 a 379/3 v jedinou
stavební parcelu a sloučení pozemkových parcel 76/6 a 1013/3 se stavební parcelou 9/2, okresní soud v
Karlíně 14. března 1904 vyhověl a sloučil všechny jmenované parcely ve dvě stavební s čísly 931 a 9/2.84
Záhy ovšem do situace s oběma parcelami zasáhl připravovaný nový regulační plán Libně. Sokolové
proti navrženým změnám protestovali 9. listopadu 1904 dopisem adresovaným sboru obecních starších
královského hlavního města Prahy. Po zveřejnění regulačního plánu Libně 13. října 1904 bylo totiž zjištěno,
že sokolský stavební pozemek je na severu a východě zmenšen veřejnou ulicí o 219,59 m 2. Jednota proto
žádala změnu uličních čar a pokud to nelze, vykoupení dotčených částí pozemků za 140 k za sáh 2 nebo
náhradu na jižní a západní straně ve dvojnásobné výměře, dané větší hodnotou pozemku u ulice. U druhého
pozemku jednoty u Tyršova náměstí byl navíc problém se zrušením Libušiny ulice, takže by dům nebyl
domem rohovým, jak se původně počítalo.85
Jedenáctého prosince bylo jednáno na mimořádné schůzi o tom, že spolek sv. Bonifáce žádá povolení
používat pozemek jednoty pro zřízení cesty ke kostelu, což sokolové odmítli s tím, že sami také protestují
proti vymezeným uličním čarám. Příslušná část pozemku ale byla nabídnuta ke koupi.86
Třetího ledna 1905 už stavební fond dosahoval částku 24 723 K a 46 h. Šestnáctého března se sešla
mimořádná Valná hromada, která měla projednat žádost spolku sv. Bonifáce. Spolek, jehož prostřednictvím
byl zbudován provizorní libeňský kostel, žádal alespoň předběžné vyřízení s tím, že potřebuje stavět a přes
sokolský pozemek mají vést schody do budovy. Sokol ovšem svým nemohl pozemkem volně disponovat,
protože na jeho části stály budovy obecního dvora a nebyly u nich sepsány nájemní smlouvy. Bylo
požadováno, aby správní výbor věc dořešil a dále bylo navrženo, aby byla část pozemku spolku sv. Bonifáce
pronajata za 200 K ročně, což ale nakonec schváleno nebylo a žádost tudíž zůstala nevyřízena.87
Svěcení kostela sv. Bonifáce proběhlo už 9. dubna a zástupci Sokola na něj byli pozváni. Prvního srpna
činil stavební fond 26 039 K a 61 h,88 pátého prosince 27 333 K a 38 h.89
Dva roky starý problém nepříznivého regulačního plánu Libně byl, pro jednotu zdánlivě opět
neuspokojivě, vyřešen až 2. dubna 1906. Sbor obecních starších král. hl. M. Prahy tehdy s námitkami schválil
návrh „plánu polohy“. Rozhodnutí sboru bylo publikováno vyhláškou městské rady z 9. června 1906. Sokola
se týká námitka, podle níž se má ulice navržená v šířce 18 m. posunout blíže k zámku a to v šířce pouhých
15 m. Zároveň nemá být na Zámeckém vrchu v budoucnu vybudován kostel nýbrž pouze sad. Zmíněnou
ulicí je podle všeho nikdy nerealizovaná ulice která měla probíhat západním směrem kolmo na stávající
Zenklovu ulici v místě kostela sv. Bartoloměje, budovaného původně jako provizorium na pouhých 10 let. Z
napsaného je evidentní, že situace byla pro Sokol ještě nepříznivější než v případě návrhu, proti němuž
jednota roku 1904 protestovala.90
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Ibidem, s. 111, 155, 204 a 217.
Tj. Na Korábě. Budova byla dokončena roku 1891 a roku 1905 dosti zásadně přestavěna. Dnes nese název ZŠ B. Hrabala a sídlí v ní
druhý stupeň.
XX. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1904, s. 5, ASL.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Zápisník 19015 (pozn. 57), s. 218219.
Ibidem, s. 223.
Ibidem, s. 225, 247252.
Ibidem, s. 255 a 283.
Zápisník správního výboru, Rok 19051908, nestránkováno, ASL.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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Kromě této události lze už roku 1906 zmínit pouze finanční záležitosti, například nyní pravidelnou
zprávu městské rady o udělení roční subvence z 2. ledna a zprávu o odepsání anuity ze 7. srpna. Na
stavebním fondu byla 2. ledna částka 27 529 K a 3 h, 5. června 28 399 K a 58 h, 4. prosince 30 788 K a 40 h.91
Devátého ledna 1907 byla městské radě opět zaslána žádost za subvenci 105 K a o odepsání anuity z
pozemku. Fond dosáhl týž den částky 30 845 K, 93h., přičemž kromě výnosu z pokladniček v hostincích bylo
navíc přidáno 500 K z jmění výdejového. Na valné hromadě 27. ledna už fond obsahoval 32 081 K, 45 h. Týž
den bylo oznámeno také to, že obecní dvůr do něhož zabíhá pozemek Sokola bude během roku 1907
odstraněn a tudíž bude možné pokračovat v přípravě stavby.92
Z 30. července 1907 se dochovala pozvánka na komisi konané za příčinou stanovení regulačních čar pro
staveniště tělocvičné jednoty Sokol. Komise se konala na místě samém 7. srpna v 10:30 a navržené ul. čáry
schválila městská rada 16. srpna, což bylo oznámeno dopisem z 22. srpna.93
Podrobnosti k tomuto jednání přináší zápis výborové schůze z 6. srpna. Starosta Filip na této schůzi
vysvětlil, že je „místo naše naprosto nezpůsobilé a proto předsednictvo jednoty zažádalo o oddělení stavební čáry a
současně žádá, aby naše místo bylo posunuto tak, aby budova stála osamocena, aby jako tělocvična opravdu imponovala,
proto se zavedlo jednání, aby pozemek náš byl vyměněn a to v zítřejší komisi“. Výboru přitom vadilo především to,
že při současné poloze pozemku nelze zřídit letní cvičiště. Zároveň by prý budova byla příliš vysunuta do
ulice. Jednota se tedy evidentně snažila o to, aby byla sokolovna dominantní solitérní stavbou, zatímco
regulační plán podle všeho počítal s jejím umístěním sice v nárožní poloze, ovšem zřejmě jako součást dosti
mohutného, souvisle zastavěného domovního bloku.94
Na téže schůzi bylo konstatováno, že k otázce bude svolána mimořádná valná hromada. Zřejmě tedy už
před avizovaným jednáním 7. srpna bylo s magistrátem zhruba dohodnuta výměna částí pozemků. 95
Výsledky tohoto jednání zachycuje dochovaný a přítomnými potvrzený polohopisný plán. 96 Zakreslený je
zde současný rozsah parcely Sokola, navazující parcela zastavěná později budovou gymnázia i stávající
slepá ulice „U libeňského zámku“. Zásadním rozdílem je ovšem umístění samotné budovy Sokola. Ta má
obdélný půdorys o rozměrech cca 35 x 50 m a je vůči Primátorské ulici (nynější Zenklově) situována nikoli
hloubkově nýbrž šířkově. Po stranách budovy jsou ponechány pruhy pozemku široké cca 7 m a při západní
straně parcely je umístěno letní cvičiště o rozměrech cca 15 x 65 m.

Spojení s obecními lázněmi
Někdy v té době také už musel krystalizovat nápad spojit budovu sokolovny s městskými lidovými
lázněmi. Dosti pravděpodobně tato idea vznikla právě na jednáních se zaměstnanci magistrátu o směně
části pozemku a mohla být ze strany magistrátních úředníků i nepřiznanou podmínkou této směny. Jako
první o této možnosti mluví program pro vypracování návrhu na stavbu budovy (viz níže), který byl
zveřejněn o měsíc později, 28. srpna 1907, a to na valné hromadě Sokola.
Snahu zřídit v Libni lidové lázně lze dokumentovat už roku 1902. Z 16. února 1902 pochází oběžník
městské rady, podle něhož je zřízení lázní jedním z řady požadavků libeňského dělnictva. Městská rada
uznala důležitost lázní speciálně pro dělnictvo a hodlá buďto podpořit továrny, které vlastní lázně ještě
nemají, dodáváním lacinější vody pro tento účel, nebo i zřízením velkých městských lázní, pokud by se na
jejich vybudování spolupodílely jednotlivé podniky. Reakce podniků na oběžník byla dosti vlažná. Větší a
bohatší podniky většinou už měly vlastní lázně zřízené a ty menší a chudší na takový účel pro změnu nebyly
schopné nebo ochotné přispět.97
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Viz Zápisník 19058 (pozn. 89).
Ibidem.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30). Opis se dochoval v OKTSA, viz OKTSA (pozn. 78).
Viz Zápisník 19058 (pozn. 89). Regulační plán z roku 1906 i návrh z roku 1904 uložen v archivu Institutu plánování a rozvoje
Hlavního města Prahy. Viz soupis plánů (č. 1005 a 1006).
Ibidem.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Citované písemné materiály jsou uloženy ve fondu „Magistrát hlavního města Prahy I“, v části „Hlavní spisovna 17841920“, pod
signaturou „B 29/82“ (kart. H 106) v AHMP. Původní desky nesou popis „Lázně v Libni – SokolVIII“ a fond zjevně vznikl na půdě
magistrátního Referátu I.B hospodářského.
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Z 8. listopadu 1902 pochází petice libeňských spolků98 požadující mj. zřízení lidových lázní s tím, že by
bylo vhodné k vybudování lázní využít obecní pozemek na místě rozvezeného vrchu Libušáku, kde by se
zároveň daly vybudovat i obecní sady.99
Z 28. listopadu 1903 pochází uctivá odpověď C. k. Živnostenského inspektora, který městskou radu
ujišťuje, že její žádost z 6. října, aby živnostenský inspektorát působil ohledně zřizování lázní v podnicích, si
vzal zcela na svůj.100
Roku 1904 se pak za zřízení lázní na „Libušáku“ důrazně postavil spolek nazvaný „Komunální komise
org. dělnictva“. Snaha spolku narážela na neochotu stavebního úřadu, zdůvodněnou mj. tím, že lázně by
měly budovat především podniky, ne pražská obec. Navíc byl pozemek shledán nevhodným i kvůli poloze
u budoucího kostela a snaze založit zde park. Uvažováno bylo o vybudování lázní jako součásti nově
budovaného „obecního dvora“. Současně se objevila myšlenka adaptovat pro lázně dům čp. 25, což je prý
ale naprosto nemožno. „Komunální komise org. dělnictva v PrazeVIII“ lázně v následujících letech
opakovaně urgovala a doporučovala.101
Z roku 1905 pochází žádost o zřízení alespoň „letního koupadla“. Osmnáctého ledna 1907 pak na
zasedání městské rady navrhuje městský radní Filip (nepochybně František) prověřit, jestli by šlo na lázně
využít budovu libeňského obecního mlýna. Věc má řešit „lázeňská komise“. Ještě ze 6. listopadu 1907
pochází žádost o zřízení mj. i obecních lázní od dalšího spolku nazvaného „Občanský klub“102

Králíčkův první návrh, program budovy
Spojení lázní s tělocvičnou datuje zhruba do tohoto období i první dochovaný návrh budovy od Emila
Králíčka.103 Návrh zřejmě vznikl ještě před tím, než dohoda o výměně části pozemku získala definitivní
podobu, tj. před 7. srpnem 1907, protože evidentně pracuje s odlišným tvarem dosti protáhlého, mírně
lichoběžného obdélníka. Parcela se navíc zdá mít menší plochu než parcela stávající. Tvar pozemku přitom
neodpovídá tvaru původní parcely a vyloučit musíme i druhou parcelu Sokola vedle Libušáku při
Stejskalově ulici (č. parc. 931). Teoreticky si ovšem lze takový tvar představit v případě, že by byl původní
pozemek zmenšen pouze ze severní strany a dílec o stejné ploše by byl naopak připojen na straně západní.
Návrh kupodivu nebere v potaz sklon pozemku. Zcela vyloučit proto nelze ani možnost, že bylo uvažováno
ještě o jiném dalším pozemku. Že ovšem nejde o nějaký ideální plán, nýbrž o návrh určený pro zcela
konkrétní lokalitu dokládá nepravidelný tvar parcely.
Návrh tvoří celkem šest výkresů provedených tužkou, pohledy a řezy též akvarelem a pastelkami. V
pravém dolním rohu jsou všechny výkresy opatřeny otiskem gumového razítka v podobě podpisu s textem
„Emil Králíček, architekt“. Přední 3/4 parcely zcela vyplňuje celkem pětipodlažní budova o rozměrech
zhruba 32 x 52 m, v zadní čtvrtině je umístěno letní cvičiště o rozměrech zhruba 20 x 30 m. Celkové
půdorysné řešení budovy už v zásadě odpovídá realizované budově a rozdílů je spíše méně než by se na
první pohled dalo čekat. Odlišné je umístění zasedací místnosti správního výboru, která je situována do
nízkého mezaninu, přidaného mezi vestibul a přednáškový (Alšův) sál. Odlišné je i celkové zapuštění
objektu do terénu, což by znamenalo i nižší, víceméně podsklepený vestibul a polozahloubené místnosti
lázní. Mírně odlišné je i umístění dvojice bočních schodišť.
Nejzásadnějším rozdílem je ovšem odlišné výtvarné řešení, které je nejcitelnější v průčelí. Jedná se v
zásadě o velmi čistou aplikaci geometrické secese v podobě, jakou dobře známe z projektů vídeňského Otto
Wagnera či Josepha Marii Olbricha.104
Na mimořádné valné hromadě 28. srpna 1907 byly nejprve stručně zrekapitulovány dosavadní události:
Pozemek už přešel zcela na Sokol protože minulo užívací právo obce na budovy obecního dvora, které na
98
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Jednalo se o tyto spolky: Národní vzdělávací beseda Havlíček, Vzájemně se podporující spolek Vlast, Občanský klub, TJ. Sokol,
Vzdělávací a ochotnická beseda Tyl, Zpěvácký spolek Věnceslav, Místní skupina národního sdružení českých kovopracovníků v
Čechách, Odbočka zemské jednoty zřízenců drah v království českém, Literární spolek Neruda, Výkonný výbor organisace strany
národněsociální, Řemeslnickoživnostenská vzdělávací beseda, První vzájemně se podporující spolek Vesmír.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem. Kromě Josefa Pavlase za Občanský Klub jsou pod výzvou podepsáni ještě zástupci Spolku majitelů domů, Řemeslnicko
živnostenské besedy, sekce Nového obchodního grémia, místního odboru Zemské jednoty soukromých úředníků a Sborů
učitelských.
Viz Soupis plánů (č. 2002)
K tomu více v části věnované rozboru a zhodnocení architektonického řešení.
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něm částečně stály. Předchozí návrh polohopisného plánu Libně nebyl zemským výborem105 schválen.
Pražská obec proto provedla nový návrh, který byl připravován ve spolupráci se zemským výborem a
místodržitelstvím, které o tom budou rozhodovat, takže bude plán téměř jistě schválen. Podle nového plánu
ovšem valná část pozemku připadá na ulici. Starosta Filip se domnívá, že na malém zbývajícím pozemku už
nelze stavět, respektive že by nezbylo místo na letní cvičiště. Proto by měla jednota žádat náhradou za
zmenšený pozemek odkup pozemku sousedního nebo výměnu.106
Někteří členové jednoty vyslovili obavy, zdali taková výměna či odkup nebudou příliš drahé, protože
nová část pozemku je 4x větší než část odstoupená na zřízení silnice a navrhují odprodat celý pozemek obci
a zakoupit jiný vhodný pozemek. Další členové ovšem soudili, že stávající místo je to nejlepší možné a je
třeba ho podržet. Starosta Filip vysvětluje, že dojde k výměně podle výměry a doplacené rozdílu, což prý
nebude tak veliká částka. Nakonec byla výměna pozemků jednomyslně schválena.107
Současně byl vypracován a valné hromadě předložen Program pro vypracování návrhu na stavbu
tělocvičny pro tělocvičnou jednotu „Sokol“ v PrazeVIII108
1. Dle připojené situace109 má se budova tělocvičny (sokolovna) postaviti na pozemku č. kat. 78 a části stavební
parcely č. kat. 9/2 v Primátorské třídě v PrazeLibni a sice tak, aby ze staveniště jež v přiložené situaci
označeno jest písmenami abcdefa zabrána byla pro vlastní stavbu pouze část abefa. Zbývající místo na straně
západní v obrazci bcdeb musí zůstati volné, nezastavěné k zřízení letního cvičiště.
2. Budova předpokládá se na všech čtyřech stranách úplně volná, s hlavním representačním průčelím do třídy
Primátorské, s vkusnými průčelími do obou postranních ulic a jednoduchou facadou ku straně západní.
3. Budova má obsahovati: a) tělocvičnu „Sokola“ s příslušenstvím, po případě b) lidové lázně s příslušenstvím.
Vzhledem k tomu, že staveniště od západu k třídě Primatorské značně klesá, nastává možnost využitkovati
spád ten aspoň v nejpříznivější části předního traktu budovy pro lidové lázně;  nad těmito mohou býti
upraveny místnosti pro tělocvičnu, které k letnímu cvičišti přiléhati budou jako přízemí.
4. Místnosti „Sokola“ musí býti úplně odděleny od lidových lázní a nesmí býti nijak ve spojení. Rovněž hlavní
vchody musí býti úplně samostatné.
5. Pro Sokol požadují se tyto místnosti: a) tělocvična pro 100 cvičenců s ochozy po delších stranách a estrádou v
přízemí a galeriemi na třech stranách a hudbou v I. patře b) šatnu pro sokoly c) šatnu pro dívky – úplně od
sebe oddělené, v blízkosti hlavního vchodu a sálu a tak situované, aby spojení jich s letním cvičištěm bylo
snadno umožněno d) výborovna e) sborovna se šatnou pro sbor f) zasedací síň s balkonem g) knihovna a archiv
h) místnosti pro nářadí i) sprchy se svlékárnou k používání pro oboje pohlaví k) potřebný počet záchodů pro
oboje pohlaví od sebe oddělených a tak situovaných, aby i o eventuelních zábavách, přednáškách atd. byly
obecenstvu snadno přístupny l) mimo tyto místnosti požaduje se byt pro sluhu o kuchyni a pokoji, byt pro
náčelníka a dvě místnosti pro veřejnou čítárnu a knihovnu m) sklepy na uhlí a dříví. Pamatovati dlužno na to,
aby o případných zábavách, přednáškách atd. mohla se jedna prostorná místnost v přízemí požíti za hostinskou
kuchyni a jiná za výčep piva. o sklep k snadnému uložení piva budiž postaráno
6. Pro lidové lázně požaduje se: a) pokladna pro oboje pohlaví společná b) čekárny c) lázeňky pro hochy a dívky d)
lázně pro muže a ženy e) byt strojníkův f) kotelna g) prádelna h) sušárna i) potřebné sklepy a záchody
7. Facada požaduje se jednoduchá však vkusná a účelu budovy odpovídající
8. Plány zhotoveny buďtež: půdorysy 1:200, řezy a fasády tří stran 1:100
9. Za nejlepší návrhy ustanovují se tři ceny: I. 1000 K, II. 750 K, III. 500 K. o udělení cen rozhodne porota, v níž
zasedati budou: zástupcové jednoty, znalci technický, zdravotní a znalci z řad odborně technických. Valná
hromada110 nechť dá stavebnímu komité plnou moc k tomu účelu, aby zadal zhotovení plánů těmto
odborníkům, získlali by vynikající síly z řad architektů, kteří by z ochoty a lásky k věci sokolské zdarma či
levným způsobem opatřiti chtěli projekty sokolovny, učinil tak jak za nejlepší uzná.
10. K propracování programu a k provedení přípravných prací za účelem vypsání konkurzu navrhuji, aby valná
hromada zvolila stavební komitét. Jako jeho členy navrhuji: starostu br. Fr. Filipa, místostarostu br. Karla
105 Jedná se o úřad, který byl v letech 1861 až 1918 výkonným orgánem zemského sněmu. V podstatě šlo o nejvyšší úřad územní
samosprávy v zemích Rakouského císařství.
106 Viz Zápisník 19058 (pozn. 89).
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Příslušný plán se v ASL zřejmě nedochoval.
110 Na tomto místě došlo ke změně. Původně dával stavebnímu komité plnou moc správní výbor.
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Bessera, jednatele br. Al. Bedrnu, náčelníka br. Fr. Kynčla, br. Fr. Hejbala, br. Václava Vávru a br. Josefa
Kadlece. Komité toto nechť má plnou moc projednati veškeré detaily a záležitosti ohledně opatření návrhů
mimo toho, aby bylo splnomocněno, veškeré záležitosti ohledně zceleného pozemku a všech jednání s tím
souvisejících v rámci tohoto návrhu se nalézajících v oboru vlastní působnosti právoplatně projednati a
vyříditi.
11. Návrhy cenami poctěné budou výhradním majetkem tělocv. jednoty „Sokol“ v praze – VIII, která si vyhražuje
právo zakoupiti i některé návrhy cenami nepoctěné, jestliže by pro rozřešení úkolu povšimnutí zasluhovaly.
12. Návrhy buďtěž zaslány pod heslem neb značkou nejdéle do …..... Těl. jednotě „Sokol“ v PrazeVIII k
rukám....... . Jméno projektanta budiž ve zvláštní obálce zapečetěné připojeno.111
Poslední bod je v textu přeškrtán a je tedy pravděpodobné, že bylo nakonec rozhodnuto řešit výběr
architekta jiným způsobem. O architektonické soutěži se ostatně s výjimkou výroční zprávy za rok 1907, 112
která ovšem pouze reprodukuje schválený program, nedochovaly žádné další zprávy, takže téměř jistě
nakonec neproběhla.

19071908, další vypracované návrhy, směna pozemku
Třetího září bylo na výborové schůzi referováno o předchozí den (tj. 2. září) schválené výměně pozemku
s obcí. Daný bod programu IX řádné schůze sboru obecních starších král. hl. m. Prahy měl výmluvný název
„Návrh na získání uličních ploch od Tělocvičné Jednoty Sokol v Praze VIII směnou za pozemek obecní“.113
Jednota jím získala 555 sáhů2 za pouhých 170 sáhů2 odstoupených. Správní výbor vysoce ocenil to, že tím
jednota získala nejen větší, ale také výhodněji situovaný pozemek s tím, že zásluha na tomto nečekaném
úspěchu náleží plně starostovi jednoty. Ten podotýká, že se má poděkovat i prvnímu náměstku starosty
Antonínu Štychovi, magistrátním radům Živanskému a Švejdovi, komisaři Demelovi a inženýru Dřízovi,
což bylo schváleno. Dopisem městské rady ze 4. září 1907 bylo schválení výměny oficiálně oznámeno s tím,
že bude vypracována smlouva. Městský úřad hospodářský má rozhodnout, zdali lze boudy na pozemku
ihned zbourat.114
Desátého října 1907 se František Filip jménem TJ Sokol Libeň dostavil do úřadovny magistrátního
Hospodářského referátu I.B. A žádal, aby bylo s tělocvičnou jednotou Sokol jednáno o zřízení lázní v jejím
objektu. Současně předložil "náčrtek na úpravu příslušné místnosti (sic!) v sokolovně".115
Tímto „náčrtkem“ je podle všeho ve stejném archivním fondu dochovaný půdorys spodního podlaží
budovy, který zjevně navazuje na výše popsané řešení, ovšem zároveň se od něj některými podstatnými
prvky liší.116 Především je celá budova v této druhé dochované verzi projektu koncipována nikoliv jako
výrazně hloubková, ale jako spíše šířková, což souvisí především s odlišnou orientací velkého tělocvičného
sálu. Ten je zde situován příčně, zatímco v prvním návrhu i ve výsledné realizaci je umístěn podélně. Ve
srovnání s předchozím návrhem a do jisté míry dokonce i s výslednou realizací má budova také dosti členitý
obrys. Pokud lze soudit z půdorysu suterénu, který jediný máme k tomuto návrhu k dispozici, mělo být
symetricky utvářené průčelí pětidílné, přičemž od středu ke krajům byly jednotlivé díly budovy dosti
výrazně „zasouvány“ do hloubky parcely. Obdobně byť s daleko drobnějšími ústupky měly být
promodelovány také obě boční stěny budovy.
Odmyslímeli si předstupující střední část průčelí, měla by budova rozměry cca 35 x 40 m, s předstupující
střední částí v průčelí a s připočtením vystupujících částí zadní stěny se ovšem dostaneme na rozměr cca 42
x 40 m. Z toho je zřejmé, že už by nebylo možné umístit za budovu plánované letní cvičiště, které by tudíž
muselo být situováno po jednom z boků budovy. Jedná se o řešení na první pohled shodné s tím, jaké bylo
zvoleno při výsledné realizaci. Podstatným rozdílem je zde však to, že zatímco přední část budovy i s oběma
přístavky bočních vstupů dosahuje v realizované podobě šířky téměř 44 m, zadní část budovy má šířku
pouhých 30 m. To by v realizované podobě umožňovalo vložit po straně budovy letní cvičiště o
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Viz Zápisník 19058 (pozn. 89).
XXIII. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1907, s. 57, ASL.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Zápisník 19058 (pozn. 89) a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
viz Soupis plánů (č. 2003).
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maximálních rozměrech cca 25 x 35 m,117 zatímco v případě realizace podle plánu k němuž náleží zmíněný
půdorys suterénu by bylo letní cvičiště ještě o cca 35 m užší.
Oproti prvnímu návrhu odpovídá návrh druhý přesně stanovenému programu. Kromě mužských a
ženských lázní jsou zde umístěny i oddělené lázně pro chlapce a dívky. Splněn je i další bod programu, který
žádá samostatné vstupy do lázní.
Kdo je autorem plánu není zřejmé, ovšem podle všeho jde stále o Emila Králíček.
Třetího prosince 1907 dosahoval stavební fond částky 34 464 K, 95 h. Hned 7. ledna 1908 byla opět
odeslána žádost o odepsání anuity na pozemek, 4. února městskou radou schválená. Zároveň žádá
magistrátní rada Švejda o zaslání 2 ks stanov k vyhotovení smlouvy o výměně pozemku.118
Tu zástupci jednoty podepsali hned 24. března 1908, zástupci obce kupodivu až 2. listopadu, tedy téměř
po osmi měsících. Z textu smlouvy plyne, že Sokol postoupil kvůli upravení Primátorské ulice městu
pozemek o výměře 638 m2 a ceně 3547 K, obec náhradou poskytla pozemek o výměře 1872 m2 a to ve stejné
ceně, takže se nic nedoplácelo. Výlohy platila obec a podmínkou celé operace bylo i to, že sokolové museli
tělocvičnu postavit do 10 let. Pozemku se také nesmělo použít na nic jiného a totéž se týkalo i postavené
budovy. Pokud by došlo k porušení smlouvy nebo k zániku jednoty, mohla obec pozemek odkoupit za
shodnou cenu za jakou jej směnila.
18. ledna 1909 sdělila městská rada, že proti směně pozemků podala c. k. finanční prokuratura odpor z
podnětu Zemské školní rady. Důvod není uveden, ale patrně šlo o už tehdy plánovanou výstavbu budovy
sousedního gymnasia. Rada sděluje, že bude usilovat o to aby školní rada podnět stáhla, což se nakonec
podle všeho i podařilo.
Okresní soud v Karlíně smlouvu schválil 17. dubna 1909 a změna byla provedena v pozemkové knize,
což bylo potvrzeno 1. května. 1909. Dílec poskytnutý městem dostal katastrální číslo 9/3 a dílec oddělený z
pozemku Sokola 9/4. Původní parcelu 9/2 s nově nabytou parcelou 9/3 sloučil soud v jednu až v červnu.
Hned poté, 12. června 1909, vyměřil úřad pro vyměřování poplatků jednotě poplatek 54 K.119
Důvod zdržení podpisu smlouvy ze strany pražské obce není zřejmě ale mohl být dám například právě
už dříve projevovaným nesouhlasem školské rady. Každopádně už na výborové schůzi 7. ledna 1908 žádal
br. Kadlec o poslání přípisu s žádostí o podporu bratru Podlipnému, neboť žádost jednoty o subvenci na
postavení tělocvičny s lázněmi byla prý vážně ohrožena.120 Nic takového ovšem nevyplývá z archiválií
magistrátního referátu I.B. Ten předal hned 10. října 1907 starostou Filipem přednesenou nabídku Sokola na
umístění lázní v chystané budově hned 18. října k vyjádření stavebnímu úřadu, konkrétně jeho odboru I.A,
který měl na starosti výstavbu, správu a údržbu obecních a nadačních budov.121
Na valné hromadě, konané 23. února 1908, byla stavba zmiňována především ve spojitosti jejím
financováním. Starosta Filip apeloval na veškeré členy, aby na stavbu přispívali tolik peněz, kolik je jen
možno, protože se jich stále nedostává a přitom se stavba už velmi blíží.122 Dle programu valné hromady zde
měly být vystaveny plány nové budovy. Jako jejich autor je uveden br. arch. Josef Kadlec, mohlo jít ovšem
ve skutečnosti o plány Králíčkovy (k tomu dále).123 Plány samotné se podle všeho nedochovaly, ovšem
výroční zpráva za rok 1907 obsahuje jejich stručný popis a navíc dosti podrobně zmiňuje i předchozí
varianty a dobře ilustruje celou přípravu projektu.124
117 Vzhledem k existenci zpevněné komunikace určené pro zásobování budovy uhlím by ovšem bylo letní cvičiště reálně spíše menší,
cca 22 x 32 m. Způsob dovozu uhlí ale u prvních návrhů zřejmě ještě nebyl zvažován.
118 Viz Zápisník 19058 (pozn. 89).
119 Smlouva, polohopisný plán i vyjádření okresního soudu dochovány v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a Soupis
plánů (č. 1008 a 1009).
120 Viz Zápisník 19058 (pozn. 89).
121 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
122 Viz Zápisník 19058 (pozn. 89).
123 Stavitel Josef Kadlec je v literatuře jako projektant znám pouze u jediné budovy a to realizovaného návrhu neobarokní fasády
domu čp. 299/III v Karmelitské ulici z r. 1914. Samotný dům navrhl r. 1913 v secesním stylu jeho (patrně mladší) bratr František
Kadlec, který kromě toho údajně projektoval v letech 190910 i dům čp. 861 v ulici Na Žertvách a do Libně se přistěhoval také
někdy v této době. Viz: JH [Jiří Hilmera] a [PV] Pavel Vlček, hesla: „Kadlec, František“ a „Kadlec, Josef“, in: Pavel Vlček et al,
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 291292. Zdeněk Lukeš přitom i projekt domu čp 299 v
Karmelitské ulici, a to v jeho secesní i novobarokní podobě, připisuje Králíčkovi. Viz: Zdeněk Lukeš, Ester Havlová a Vendula
Hnídková, Emil Králíček – zapomenutý mistr secese a kubismu (katalog výstavy), Praha 2006, s. 187.
124 Viz XXIII. výroční zpráva (pozn. 112), s. 49, ASL. Jednatelem byl tehdy Alois Bedrna.
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Dle jednatelské zprávy Aloise Bedrny zněl rozpočet k první verzi projektu, vypracovaného přesně podle
schváleného programu, na 254 000 K. Tato suma se členům stavební komise zdála být nad možnosti
libeňského Sokola a v tom smyslu se měl vyjádřil i stavební rada br. Čížek. Proto měl starosta Filip požádat
br. Kadlece o vypracování nového, úspornějšího projektu, s nímž by bylo možné se přesto obrátit s žádostí o
subvenci na vybudování lázní na městskou radu. Podle tohoto projektu by byla budova široká 36 m. a 34,2
m. hluboká. Stejně jako v první variantě měl mít sál rozměry 14 x 21 m. pro rozstup 100 cvičenců, přičemž
byly vypracovány dvě varianty, lišící se provedením galerie. V první měla být galerie v sále pouze po
stranách, v té druhé, stavební komisí preferované, byla galerie propojena a vedena po třech stranách.
Všechny ostatní místnosti byly zmenšeny a vypuštěn byl byt náčelníka. Lázní se redukce dotkla tím, že byly
lázeňské místnosti vsunuty pod sál, čímž se na šířce budovy ušetřilo 14 m. Rozpočet zněl na 164 000 K. Ani
tento návrh ale „našim horlivým pracovníkům nedostačoval“ a tak br. Kadlec vypracoval návrh třetí, který
byl na schůzi stavební komise 2. února 1908 jednomyslně schválen. Výroční zpráva jej popisuje takto:
„Dle návrhu tohoto obnáší zastavená plocha 1090 m2. Co se týče lázní, jsou umístěny kolem dokola pod sokolovnou.
Vzadu jest pamatováno na sklep a kuchyni pro případné zábavy. Byt domovníkův nalézá se v přední části souterainu.
Vchod do sokolovny je z Primátorské třídy do níž také čelo budovy je obráceno. Vchodem vejde se do vestibulu. Odtud
na levo je umístěna knihovna s veřejnou čítárnou. Čítárna sama je v zadnější místnosti, aby návštěvníci nebyli
vyrušováni. Na straně pravé nalézá se svlékárna se sprchami pro sokoly, kteréžto místnosti mohou býti použity jako
šatny pro obecenstvo o případných zábavách. Pak se táhne podélně s čelem budovy chodba. Šatny jednak pro sokoly,
jednak pro dívky nacházejí se po obou stranách sálu.
Místa toho může býti použito při zábavách k sezení, ježto bude dosti prostranné 6 m. široké a 17 m. po délce. Vzadu
pak vprostřed bude estráda, kdež případně může postaveno býti jeviště, po obou stranách jsou místností jednak pro
nářadí, jednak ještě pro šatny. Před vchodem do sokolovny pamatováno je na podjezd pro povozy.
Při tomto návrhu byl vzat zřetel na to, aby tělocvična se shora byla osvětlována.
První poschodí by bylo o šířku ochozu užší, místnosti však v čele budovy se nalézající by byly stejné rozlohy. Galerie
v tělocvičně po třech stranách jest pouze 170 cm. široká. Mimo to nalézá se v prvním poschodí v čele slavnostní síň, na
jedné straně sborovna s archivem, na druhé pak straně výborovna a knihovna jednoty. Vzadu pak místo pro hudbu se
dvěma místnostmi po stranách k volnému použití V čele prvního poschodí bude také balkon.
To by bylo as vše, co by celá budova obsahovala. Návrh ten by vyžadoval náklad as 160.000 K."125
Jak je z popisu patrné, budova se od realizované vlastně neměla příliš lišit. V suterénu, zřejmě stále ještě
plánovaném jako z části či zcela zahloubeném, měly být lázně sklep kuchyně pro zábavy a vpředu
domovnický byt. Vestibul měl být patrně umístěn v úrovní přízemí.126 Z něj měly být přístupné knihovna s
čítárnou v JV nároží, svlékárny a sprchy členů v SV nároží. Za příčnou chodbou, kterou najdeme i v
realizované stavbě, navazoval sál. V jeho čele, opět jako v realizované stavbě, by byl prostor pro jeviště, nad
ním pro hudbu a shodně byla plánována i dvě přísálí po stranách, využitelná pro šatny a ukládání nářadí.
Tomuto účelu měly navíc sloužit i místnosti v JZ a SZ nároží. Zmíněný „podjezd pro povozy“ nepochybně
umožňoval tehdy obvyklým způsobem přijet kočárem až ke vstupu. Prostor před vstupem mohl být buďto
kryt sloupy nesenou terasou přístupnou ze slavnostní síně v patře, 127 nebo by šlo spíše o kovovou markýzu
podobnou té, která byla navržena i na mladších verzích projektu. V JV a SV nároží by byla v patře umístěna
sborovna s archivem a zasedací síň správního výboru s knihovnou.
Otázkou zůstává jak rozumět formulaci „první poschodí by bylo o šířku ochozu užší“. Tímto ochozem by
snad mohla být míněna jakási krytá lodžie nad šatnami po stranách sálu, což by vysvětlovalo i zmínku o
„osvětlení sálu shora“, případně, v souladu s realizovaným projektem, terasa. Daleko pravděpodobnější se
ale zdá možnost, že sál měl být v úrovni patra o šířku bočních částí galerie (tj. „ochozu“) širší než v přízemí.
Při udané zastavěné ploše 1090 m2 a pravděpodobné šířce 28 m128 získáme ne nepravděpodobnou
hloubku cca 39 m.129

125 Viz XXIII. výroční zpráva (pozn. 112), s. 49, ASL.
126 Lze to vydedukovat z toho, že se z něj dá přímo vstupovat nejen do příčné chodby, ale i do prostor po stranách, což by u vestibulu
se schodištěm patrně nebylo možné. Schodiště ve vestibulu by navíc patrně bylo zmíněno v popisu.
127 Takový „kočárový vjezd“ byl obvyklý u veřejných budov 19. století, ale najdeme jej například ještě na bočních stranách hlavní
budovy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pocházející ze druhé poloviny 20. let 20. století.
128 Šířka sálu 14 m, šířka bočních prostor 2x6 m, 2 m počítejme na tloušťku stěn.
129 Lze si pak představit hloubku předního traktu cca 8 m, sál hluboký 21 m, prostory za sálem hluboké cca 5 m, příčnou chodbu
širokou cca 3 m, poslední 2 m zbývají na šířku stěn. Obrys budovy měl být ovšem téměř jistě nějakým způsobem strukturován a
minimálně přední trakt by byl velmi pravděpodobně širší, ostatně v realizované podobě tomu není jinak.
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Jednání s obcí, program lázní
Změna projektu oproti původně předloženému ovšem znamenala nutnost předložit změněný projekt
znovu městské radě.130 K tomu došlo dopisem Sokola ze 3. února 1908, ve kterém se jednak konstatuje, že
myšlenka spojení lázní s tělocvičnou byla městskou radou v zásadě přijata, zdůrazňuje se výhodné umístění
budovy v centru Libně a dále je oznámeno vypracování plánů celé budovy, tj. jistě výše popsaného návrhu.
Text zdůrazňuje, že je v návrhu veškerý provoz lázní úplně oddělen od tělocvičného a zmiňuje samostatné
vchody.131
Připojeno je vyjádření stavebního úřadu z 10. února, podle něhož by náklad na celou budovu bez zařízení
lázní byl 165, resp. 170 000 K (tj. suma zhruba odpovídající sumě uvedené ve výroční zprávě) z toho na lázně
připadá náklad 36 000 K. Zařízení lázní je odhadnuto na náklad 30 000 K, což celkem činí příspěvek města 66
000 K. Vyjádření podepsali stavební rada Holub (přednosta odboru I.A) a Čížek, oba sokolové, Holub navíc i
budoucí předseda stavebního dozorstva (viz níže).132
Z 18. února, zjevně jako vysvětlení mezitím vznesené námitky na liknavost, pak pochází další vyjádření
stavebního úřadu. Po ujištění, že odbor I.A stavebního úřadu považuje jednání za účelné vysvětluje, že si
vyžádal úplně náčrtky budovy, především plány všech etáží, aby bylo možné stanovit jednak celkové
náklady na výstavbu budovy a dále výši magistrátního příspěvku, což vedlo ke zdržení.133
19. února 1908 podrobila tento výpočet městská účtárna kontrole. Podle sdělení účtárny se výpočet, přes
formální správnost, zdá nepřiměřeně vysoký, neboť plocha podlaží je menší než je udáno a některé prostory
jsou společné. Navrhuje příspěvek 28 000  30 000 K na stavbu a 30 000 K na zařízení s tím, že na přípravu
veškerých lázeňských budov v Praze je pro rok 1908 vyčleněno 100 000 K, takže se i tak zdá částka dost
vysoká.
Přípisem na tomto dokumentu žádal 22. února hospodářský referát I.B stavební úřad o vyjádření s tím, že
je především nutné vysvětlit, které prostory v suterénu budou společné a nebylli by by přiměřenější
příspěvek, uváděný městskou účtárnou.
Stavební úřad (pánové Holub a Čížek) reagoval 24. února sdělením, podle něhož kritika městské účtárny
vychází z neznalosti místních podmínek (terén si vyžádá odkopávku a opěrné zdi, budova bude v zásadě
dvojpatrová), dále to, že je nutné při výpočtu vycházet z projektu celé budovy s tím, že původně předložený
náčrtek není projektem ale pouze „přibližně naznačuje disposici půdorysnou“ a nakonec, že výši skutečného
nákladu na lázně bude možné stanovit až podle konečného súčtování provedené stavby.
Přípis zaměstnance hosp. ref. z 2. února doporučuje městské radě schválit princip sloučení budovy
tělocvičny s lázněmi a to nejdříve v Libni s tím, že je nutné, aby jednota předložila přesné plány a rozpočet,
že má být vhodným způsobem stanoveno právo užívání obce, a že se výše příspěvku vypočítá až podle
konkrétních detailních plánů a rozpočtů.
Osmého dubna pak sděloval hospodářský referát I.B stavebnímu úřadu, že je nezbytné co nejdříve
vypracovat přesné podmínky pro vybudování lázní.134
Z 23. dubna pochází odborem I.A. stavebního úřadu vypracovaný Stavební program (technické
podmínky) pro detailní vypracování městských veřejných lázní lidových v budově tělocvičné jednoty
„Sokol“ v Libni:
Lázně buďtež podle připojeného náčrtku projektovány v souterrainu budovy tak založeném, aby podlaha tohoto
nalézala se co možná ve stejné výši s upraveným niveau chodníku a neležela pod nebo nad tímto o více než 30 cm a
musí býti uspořádány odděleně dle pohlaví, každé se svým samostatným vchodem.
Světlá výška místností lázeňských nechť měří 4,00 m, parapety oken 2,00 m.
V oddělení pro muže se požaduje 18. sprch rozdělených tenkými, vlhku, vodě a mýdlu trvale vzdorujícími, 2 m vys.
stěnami v kabiny, z předu a shora otevřené. Při místnosti se sprchami je šatna (svlékárna) opatřena 46 skříňkami na
šaty a lavicemi, každá skříňka k uzamčení. Místnost sprchová se šatnou budiž jako jedna prostora, 17 m dl. a 6 m šir. a
4 m vys. a obsahujiž také menší oddělení na čistící prostředky lázeňské a 1 záchod přístupný z prádelny.
Tato nechť je aspoň 30 m2 velká a obsahuje umělou ()parní) sušírnu na prádlo, prostupuje svojí výškou do přízemku
budovy, kde jsou umístěny vodojemy na vodu studenou a teplou.
130
131
132
133
134

Viz XXIII. výroční zpráva (pozn. 112), s. 8, ASL.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Ibidem.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Ibidem.

26

V oddělení pro ženy se požaduje 8. vanových lázní a 12 až 14 sprchových a šatnových kabin po obou stranách
střední, asi 2 m šir. chodby.
Místnost pro toto oddělení budiž také co společná prostora 17 m dl., 6 m šir. A 4 m vys. A obsahujiž menší oddělení
na rekvisity lázeňské se záchodem, přístupným z příslušné prádelny stejně velké a zařízené jako při oddělení pro muže.
Také nad touto prádelnou při ženském oddělení jsou v přízemí budovy vodojemy na studenou a teplou vodu.
Při každém oddělení budiž hned za vchodem vestibul asi 18 m2, pokladna (kasa) pro výdej lístků a kontrolu
vstupujících a odcházejících, čekárna, záchody (pro muže 2 klosety a pissoir se 4 močidly, pro ženy 4 kolsety) (tak
položené, aby jich po případě též co záchodů veřejných – za poplatek – mohlo být upotřebeno), místnost s regály na čisté
prádlo ve spojení s pokladnou a končeně byt (kuchyň a pokoj) pro lázeňského (spolu topiče a domovníka) při oddělení
mužském a byt pro lázeňskou při oddělení ženském.
V zadním traktu budovy budiž – mezi prádelnami – kotelna pro ohřívání vody a pro vytápění (po případě celé
budovy) parou, při kotelně pak přiměřené sklepy na palivo a depot na popel s ohledem na snadný přívoz a odvoz, na
každé straně budovy podél lázní pak menší dvůr k sušení prádla za počasí tomu příznivého.
Úřad stavební Ia v Praze 23 dubna 1908, Holub v.r. Čížek v.r.
Následující den, tj. 24. dubna, byl tento program spolu s dalším „náčrtkem“ půdorysu suterénu a s
průvodním dopisem zaslán hospodářskému referátu. Dispozice lázeňských místností byla dle dopisu
upravena s ohledem na předložený půdorysný náčrtek celé budovy a se zřetelem na racionální zařízení a
používání lázní na základě nabytých zkušeností a osvědčených vzorů. Z výškových poměrů staveniště
vyplývá výhodné i účelné zřízení místnosti pod sálem, která by se dobře hodila k potřebě obecní, například
jako skladiště pro blízké tržiště, nebo by ji mohl využít i Sokol, například pro zřízení šaten. Náklady na
výstavbu budovy o ploše 890 m2, což odpovídá ploše lázeňských místností (resp. ploše suterénu bez
místnosti pod sálem), jsou vypočteny na 45 000 K (po 50 K za m 2), náklady na vybavení lázní a kotelny na 35
000 K., celkem na 80 000 K. Pokud by byla obcí využita i místnost pod sálem, zvýšily by se stavební náklady
o 12 000 K (290 m 2 x 40 K). V závěru dopisu je připojena douška, podle níž je nezbytné, aby se projektant
budovy při vypracovávání plánů, rozpočtů atp nejdříve dohodl se stavebním úřadem.
Celá věc byla prozatím uzavřena přípisem zaměstnance hosp. Ref. I.B, podle něhož se návrh na spojení
výstavby lázní a tělocvičen obecně doporučuje městské radě k vyzkoušení a ke schválení a má se počkat na
plány celé budovy.135
Přesně v duchu tohoto doporučení zasílá 5. května 1908 městská rada jednotě schválený, stavebním
úřadem vypracovaný program a náčrtek veřejných lázní lidových s tím, že má dojít k vypracování detailních
plánů a rozpočtu, aby bylo možné rozhodnout o výši subvence. Fakticky tedy jde o souhlas s pokračováním
projektu. V úvodu je zdůrazněno, že myšlenka spojení tělocvičny s veřejnými lázněmi by mohla být obecně
využitelná v jednotlivých čtvrtích a v Libni se tento koncept má vyzkoušet.136
Přestože prostřednictvím archiválií můžeme sledovat zásadní kroky k výstavbě budovy, v zápisech ze
schůzí správního výboru se o výstavbě budovy zatím vlastně příliš nemluví. I roku 1908 můžeme
zaznamenat především aktivitu spojenou se získáváním finančních prostředků. Jedenáctého března byla
odeslána žádost o příspěvek První českomoravské továrně na stroje a zařízení (věnovala 1000 K) a žádost o
podporu Podlipnému. Objevili se i další drobnější dárci (firmy, spolky i jednotlivci) a pochopitelně nesmíme
zapomenout na pravidelnou subvenci města a na odpuštění splátky za pozemek. Sedmého dubna fond činil
36 471 K a 42 h, prvního prosince už 39 402 K a 97 h. Na schůzi 6. října byl zmíněn náklad 24 K za plakáty s
textem „pamatujte na tělocvičnu“ a sbíráno bylo například i prostřednictvím prodeje zápalek se zvláštní
etiketou.137
Z 10. října 1908 pochází důrazný protest „Komunální komise sociál. Demokr. Dělnictva“, ve kterém je na
jedné straně zdůrazněna potřeba a nutnost levných či bezplatných lázní a na straně druhé je protestováno
proti tomu, aby se výstavba lázní spojila s „tělocvičnami některé soukromé tělovýchovné jednoty“. Prý se
tím stavba zdraží, což může znamenat i zdražení poplatků za použití, lázně budou mnohem hůře umístěné,
dostávají jistý nátěr stranickosti, což může od návštěvy odvrátit ty, kteří k dané jednotě nenáleží atp.

135 Ibidem.
136 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
137 Zápisník správního výboru od r. 1908 do 30/IV 1910, nestránkováno, ASL. Obrázek etikety byl publikován ve Zprávách Sokola Libeň,
1/1998, s. 12
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Na protest reaguje dopis stavebního úřadu ze 17. října. V úvodu je řečeno, že potřeby a důležitosti
lidových lázní v jednotlivých čtvrtích si je úřad vědom, dále, že lázně v budově Sokola v Libni budou
umístěny na ideálním místě, že při jejich budování obec nepochybně ušetří, respektive, že nabídka Sokola je
velmi výhodná a obec sama by lázně nikdy nedokázala za daný náklad postavit, dále vyvrací námitku
„stranickosti“ tím, že lázně budou mít zcela samostatné vstupy atd. Zkrátka, veškeré vznesené připomínky
lze velmi snadno vyvrátit a jsou tudíž bezpředmětné.138
Někdy v té době musel být zpracován další návrh budovy, neboť máme k dispozici připomínky
stavebního úřadu (stavebního rady Čížka) z 15. října 1908, nazvané Některé body posudku náčrtků
Sokolovny v PrazeVIII. s veřejnými lázněmi a odeslané Františku Filipovi. Jak vyplývá z textu,
připomínkován je s největší pravděpodobností jiný než stavební komisí Sokola schválený, výše popsaný
projekt. To navíc vyplývá i nepřímo, neboť projekt schválený jednotou už 2. února 1908 by patrně nebyl
připomínován až o půl roku později.
Jedná se o tyto připomínky:
1) Hlavní vestibul Sokolovny příliš veliký.
2) Zmenšením tohoto vestibulu lze získati 2 místnosti nad šatnami v přízemí.
3) Vchody k lázním z předu žádoucí.
4) Lázeňské kasy 2 hned u vchodů.
5) Záchody k prádelnám lázní chybí.
6) Místnost pro reservoiry k lázním chybí. (k bodům 36 je připojena poznámka: „ostatně viz program
stavební pro lázně, daný r. m.“)
7) V 1. patře při velkém sále by mohly odpadnouti i čítárna pro obecenstvo, veřejná knihovna, sál pro šerm a
místnost "k disposici“.
8) V důsledku sub 7.) může být střecha nad sálem menší a bez skleněné krytiny i stropu a krov dřevěný s nižší
půdou.
9) Malý sál lze upotřebit za čítárnu sub 7.)
10) Týž spojiti /: dveřmi :/ s přiléhajícími místnostmi.
11) Při malém sále lze získati v čelech galerie.
12) Ženskou šatnu na místo cvič. Sboru.
13) Cvič, sbor k šatně Členstva.
14) Při Šatně členstva žádné sprchy a vany /: lázně jsou v domě :/.
15) Úřadovnu z I. p. do přízemí vedle výboru
16) Mansarda a 2 věže zdražují stavbu.
Podle průvodního dopisu k tomuto posudku byla kromě posudku samotného přiložena také „pětice
náčrtků“, které Čížek Filipovi evidentně vracel.139
Ani tato pětice „náčrtků“ se v archivu jednoty podle všeho z větší části nedochovala. Alespoň jeden plán,
a to tužkový výkres s dvojici řezů budovou, by s nimi snad bylo možné ztotožnit.140 V souladu s
připomínkami zde nalézáme místnosti po straně sálu v přízemí i v patře, sál osvětlený prosklenou střechou a
krytý ocelovým krovem, dost možná ze sálu viditelným. Zmíněné místnosti v patře (v bodu 7) byly v
předchozí verzi návrhu z části situované do přízemí (veřejná knihovna a čítárna), z části nezmíněny
(místnost pro šerm). Naopak místnosti „k dispozici“ byly v předchozí verzi v patře uvedeny hned dvě
(situované po stranách místnosti pro hudbu). Zároveň lze v plánu najít i dosti novorenesančně působící
„mansardovou“ střechu a snad i kritizované věže v průčelí. Celkové řešení budovy už se však velmi blíží
realizovanému stavu a zároveň je i kontinuálním pokračováním výše zmíněných starších návrhů.
Samozřejmě si můžeme klást otázku, proč i po schválení projektu výborem docházelo k úpravám
projektu. Důvodem mohly být jak připomínky stavebního úřadu či magistrátu, tak zjištění, že si Sokol může,
patrně v souvislostí se subvencí na vybudování lázní, dovolit větší náklad než se původně předpokládalo.

138 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
139 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
140 Viz Soupis plánů (č. 2004).
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1909, hotové plány budovy, jednání s obcí
Na výborové schůzi 5. ledna 1909 bylo opět referováno o podané žádosti o subvenci a odepsání anuity.
Stavební fond činil 40 763 K a 3 h.141
Výroční zpráva jednoty za rok 1908 věnuje stavbě pouze krátký odstavec se zdůvodněním, že zatím
probíhají jednání s obcí o lázních a proto se o tom nelze veřejně šířit. Původně obci pražské předložený
projekt Josefa Kadlece s rozpočtem 160 000 K byl prý stavebním úřadem vrácen k přepracování, přičemž v
těchto dnech byl přepracovaný projekt dohotoven a znova předložen. Zároveň bylo sděleno, že položení
základního kamene je přede dveřmi a až to bude aktuální bude svolána mimořádná valná hromada. 142 Přímo
na valné hromadě, 30. ledna 1909 pak bylo sděleno, že ještě není jasné zda bude možné oslavit 25 výročí
libeňské jednoty položením základního kamene. Následně zazněl apel na obětavost a výzva, že se zájemci
po skončení valné hromady mohou odebrat na staveniště, kde proběhne jednání stavební komise. Této
možnosti využili téměř všichni přítomní.143
Na výborové schůzi 9. února ovšem už bratr místostarosta nepochyboval, že výstavba tělocvičny bude
daná rok zahájena.144
Ještě před tím, 4. února, byly městské radě starostou Filipem předloženy hotové plány budovy (uvedeno
„šest plánů na plátně a dva plány světlotiskové“).145
Tyto plány se podle všeho dochovaly a navíc máme k dispozici i bezprostředně předcházející plány
přípravné. U těch jde jednak o sadu tří, respektive šesti půdorysů, 146 které se od finálních plánů liší už pouze
v drobnostech (příčky v místnosti pod sálem, kamna v bytech, odlišně tvarovaná galerie v sále, pět vstupů z
příčné chodby do malého sálu i na galerii sálu velkého) a dále o kompletní sadu plánů rýsovaných tužkou a
z části i kolorovaných pastelkami na kartonu. 147 Tyto na kartonu kreslené plány zjevně sloužily jako přímá
předloha pro rýsování finálních plánů perem na pauzovacím papíře, z nichž byly následně pořizovány
dochované whiteprintové kopie. Pravděpodobně právě ty, jistě v podobě pečlivě kolorované akvarelem,
byly předloženy městské radě. Není ovšem zřejmé, proč je uveden počet celkem osmi plánů a které z nich
tedy v dochované sadě chybí.148
Tento městské radě předložený finální návrh149 byl sice chápán jako definitivní, ovšem od plánů nakonec
o sedm měsíců později stavební komisí zkoušených a městskou radou schválených, se přesto poněkud liší.
Nejvýraznější změny se přitom dotýkají podoby prostor a prvků, souvisejících s kotelnou a strojním
zařízením. V suterénu se to týká především odlišného umístění topné komory (respektive komor) a zřejmě150
i odlišné dispozice mužské části lázní.151 Exteriéru budovy se dotkla nutnost vybudovat pro kotelnu dva
mohutné komíny, k vůli kterým vznikla dvojice štítů a navazujících úseků střech. Změnami, které s
projektem Českomoravské strojírny nesouvisí bylo zkrácení galerie a vypuštění věžičky na hřebeni střechy
přední budovy.
Základní podoba budovy je ovšem už pevně dána. Oproti předchozím návrhům není zapuštěna do
svahu, takže se suterén stává vlastně regulérním přízemím, přesto je prakticky ve všech materiálech z doby
výstavby důsledně nazýván suterénem (proto je tak důsledně nazýván i zde). Vestibul má výšku dvou
podlaží a po jeho stranách je jednak byt lázeňského a šatna pro zábavy (vlevo) a jednak kuchyň pro zábavy
(vpravo). Příčná chodba je přístupná nejen z vestibulu, ale i dvěma bočními vchody s předsíněmi ve formě
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
XXIV. výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1908, s. 56, ASL.
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
Ibidem.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Jedná se o půdorysy suterénu (tři plány, z toho jeden obrysový), přízemí (dva plány) a prvního patra, viz Soupis plánů (č. 3001).
Jedná se o čelní a boční pohled, půdorysy suterénu, přízemí, prvního patra a krovu a dále o dvojici řezů, viz Soupis plánů (č. 3002).
Uvedené „plány na plátně“ byly téměř jistě také whiteprintovou kopií. Počet šesti plánů na plátně by mohl odpovídat dvěma
pohledům na jednom plánu, čtyřem výše vyjmenovaným půdorysům a dále dvěma řezům, také na jednom plánu. Možností je
ovšem rozhodně více, například by mohl být předložen také nikde nedochovaný plán druhého patra či pohledy rozděleny na dva
plány. Pokud jde o dvojici reprodukcí na papíře, mohlo jít například o řezy budovou provedené na dvou plánech, rozkreslené
větrací kanály (tj. plán 3003.3), detailnější půdorys lázní či kotelny, atp. atd.
149 V dochované podobě jde o čelní a boční pohled (na jednom plánu), půdorysy suterénu, přízemí, prvního patra a krovu (zde navíc
připojena situace 1:720), viz Soupis plánů (č. 3003).
150 Schválený plán suterénu se nedochoval, takže není jisté, jestli byla dispozice sprch změněna už v něm, nebo až později.
151 Sprchy byly plánovány ve dvou řadách „zády k sobě“uprostřed místnosti s uličkami po stranách, v realizované podobě byly dvě
řady sprch umístěny po stranách s uličkou uprostřed.
141
142
143
144
145
146
147
148
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samostatných přístavků. Zhruba na třetiny chodbu dělí dvě dvojice dřevěných přepážek s pokladnami,
přičemž krajní části chodby slouží jako čekárny lázní, umístěných po stranách prostoru pod sálem. Ten je
příčně předělen na dvě části. Výrazně rozsáhlejší přední část je označena jako sklep, zadní jako sklad nářadí.
Mezi nimi je umístěna dvojice topných komor pro sál. Na sklad nářadí navazuje dvojice schodišť do sálu.
Mezi nimi je umístěna kotelna. Rohové místnosti jsou vyhrazeny žehlírně (vlevo) a prádelně (vpravo).
Přízemí je přístupné ve vestibulu umístěným schodištěm, případně zadními schodišti. Prostory po levé
straně vestibulu zaujímá zasedací síň a archiv, vpravo je úřadovna a byt sluhy. Za příčnou chodbou
navazuje velký sál, po jeho stranách jsou umístěny (odpředu) záchody, šatny členů (vlevo ženy vpravo
muži), šatny cvičitelského sboru (totéž) a sprchy (pouze vlevo, tj. patrně společné). Nad kotelnou je umístěno
jeviště a rohové místnosti jsou vyhrazeny rezervoárům na vodu.
První patro obsahuje v přední části osově umístěný malý sál, který doprovází po stranách místnosti
archivu, knihovny a čítárny (vlevo) a úřadoven (vpravo). Kromě toho jsou po obou stranách malého sálu
umístěny toalety. Sál samotný je z chodby zpřístupněn nikoli dvojicí, ale trojicí dveří a dveře jej propojují
také se sousedícími místnostmi, snad kvůli přímému přístupu na toalety. Do zadní části patra proniká z
přízemí velký sál, v úrovni patra s galerií a navazujícím prostorem pro hudbu (často uváděným jako
„estráda“). Jižně od "estrády" se nachází zadní schodiště, severně od ní tzv. "malý pokoj". Po stranách sálu je
pak už pouze dvojice rozlehlých teras.
Ke druhému patru se plán nedochoval a patrně ani neexistoval, původně ovšem mělo jít pouze o galerii
malého sálu. Ta tudíž měla malý sál obíhat hned ze tří stran.
Vůbec největší odlišnosti oproti provedenému stavu lze ovšem konstatovat u vnějšího pláště. V průčelí
už najdeme dvojici „věží“, nízký trojúhelný štít, balkon i termální okno, vstupní otvory jsou ovšem kryty
výrazně přestupující markýzou a boční části průčelí jsou zcela bez oken. Odlišně tvarované je zastřešení a z
větší části odlišný je i štukový dekor. Ještě zásadněji se liší řešení bočních fasád, které mají odlišně
uspořádaná a zcela odlišně dělená a členěná okna, z větší části navíc v odlišných rozměrech. Zásadně jinak je
navržený i štukový dekor.
Hospodářský referát I.B tyto plány 8. února předal k posouzení stavebnímu úřadu, za nějž posudek
vypracoval 12. února stavební rada Čížek. Ten konstatoval, že plány jsou vypracovány podle programu
schváleného městskou radou s jediným rozdílem, kterým se absence jednoho bytu lázeňského při oddělení
ženském. Stavební úřad ovšem konstatuje že to nevadí, pokud bude druhý byt obývat ženatý lázeňský.
Úřad přitom neměl k dispozici rozpočet, ovšem podle plánů odhaduje náklad na celou budovu zhruba ve
výši 300 000 K, na lázně samotné bez strojního vybavení by pak bylo třeba zhruba 65 000 K. Tuto sumu
označuje za kvótu, kterou by mělo město na stavbu přispět s tím, že je navíc nutné připočítat náklad na
zařízení (topení, vodovody, vany, sprchy atd.). Ten úřad odhaduje na zhruba 40 000 K. Celkový příspěvek
města by tedy měl činit 105 000 K.
Dosti vysoká částka se dle stavebního úřadu jeví odpovídající komfortu, který lázně poskytují. Částka
odpovídá ceně za 32 sprch po 2 000 K a osmi van po 4 000 K s připočtením 9 000 K za byt lázeňského a další
příslušenství. Částka by měla být čerpána částečně z rozpočtu na rok 1909, kde je pro lázně vyhrazeno 60 000
K a částečně z rozpočtu na rok 1910.
Přípisem z 18. února s projektem a výší obecního příspěvku vyslovila souhlas lázeňská komise, která
navíc pouze doporučila snížení počtu van v ženských lázních z osmi na šest a naopak, doplnění čtyř van do
sprch mužských. Přípisem z 19. února vyslovila souhlas s projektem i výší příspěvku také komise
technická.152
Na pondělí 22. března byla, za účelem projednání záležitosti umístění obecních lidových lázní v
projektované budově tělocvičné jednoty Sokol v Libni po stránce finanční, svolána schůze komise
praesidiální.153
Obsah jednání nám zprostředkovává dochovaný protokol. Nejprve byla projednávána otázka zdrojů
financování celé stavby. Starosta Filip uvádí, že Sokol disponuje částkou asi 80 000 K154 a pokud obdrží
subvenci 65 000K na vybudování lázní, bude si muset půjčit na úvěr od některého finančního ústavu ještě asi
80 000 s tím, že jednota doufá s tímto celkovým kapitálem vystačiti, neboť se jednotě podařilo získat různý
152 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
153 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
154 Započítána mohla být i cena druhého pozemku Sokola. Přesto se suma zdá dosti nadsazená. Mohlo být ale počítáno například i s
výnosem plánované sbírky atp.
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stavební materiál, z části pod cenou, z části úplně zdarma. Pokud jde o subvenci od města, Sokolu stačí
prohlášení obce pražské, že mu bude v určitou chvíli subvence vyplacena. Filip navrhuje proplacení 90%
procent po dokončení stavby a zbytek po kolaudaci. Veřejné užívání lázní si má obec pražská zajistit
vložením služebnosti na dotyčný objekt do knih pozemkových.
S tímto návrhem jako s velmi vstřícným zástupci města souhlasí a navíc je navrženo, aby byla subvence
vyplacena už dříve, konkrétně prvních 70% po vyvedení budovy pod střechu, budeli možné hned začít s
montáží lázeňského zařízení, 20% po dokončení celé stavby a 10% po kolaudaci. S tím Filip souhlasí a žádá,
aby bylo do prohlášení vloženo, že se subvence uděluje pouze na stavbu, nikoli vybavení lázní a dále, aby
bylo vzato v úvahu, že částka 65 tisíc není navržena jako pevná, ale má být korigována podle skutečných
nákladů. S tím ovšem přítomní zástupci magistrátu (a to včetně stavebního rady Čížka) nesouhlasí, neboť to
bude mj. Sokol nutit postupovat přesně podle rozpočtu, kde je navíc už počítáno s rezervou 10%, takže by
částka měla určitě stačit.
Dále bylo zmíněno, že bude potřeba řešit náklady na vytápění (Sokol má přispívat obci, která bude
provozovat kotelnu), stavební úřad má dodat návrhy na způsob udržování budovy a má také na základě
výměry místností vypočíst kvótu, podle níž bude obcí placena její část činžovní daně. Bylo také doporučeno,
aby byl jako stavební dozor jmenován některý člen technické komise. Starosta Filip s tím souhlasí a navíc
navrhuje, aby stavbu za obec dozoroval i některý člen stavebního úřadu.
Výsledkem jednání byly body připravené ke schválení pro sbor obecních starších: 1) Má být povolen
paušální příspěvek 65 000 K na lázně v budově sokola. 2) Obec má vydat prohlášení o výši a podmínkách
vyplacení jednotlivých splátek. Sokol se zavazuje, že si nepůjčí více než 80 000 K. 3) Stavební úřad má
prošetřit a navrhnout způsob údržby a financování provozu budovy. 4) Stavební dozor bude konat
příslušník technické komise a stavebního úřadu. 5) Se sokolem má být uzavřena smlouva o služebnosti
lázní.155
Z 26. března pochází na poslední straně protokolu provedený přípis, podle kterého 65 000 K na výstavbu
budovy a 40 000 K na zařízení lázní, celkem 105 000 K, bylo městskou radou povoleno. Také schůze sboru
obecních starších 5. dubna oba příspěvky schválila.156 O tom bylo referováno hned 6. dubna na výborové
schůzi, kde bylo zároveň zmíněno, že stavební fond dosáhl částky 43 593 K a 20 h.157
Oficiálně byla jednota o schválení zpravena dekretem Městské rady z 10. dubna. Podrobně vyjmenované
schválené podmínky obsahují i lázeňskou komisí doporučenou změnu počtu van a zcela odpovídají dohodě
učiněné na schůzi komise praesidiální. Součástí dopisu bylo i žádané potvrzení o výplatě subvence obcí
pražskou a žádost o předložení podmínek pro vypracování smlouvy o provozu a údržbě lázní. Na rubu
posledního listu je dochován koncept odpovědi Sokola. Ta je poněkud překvapivě datovaná až 12. října a dle
připojeného podpisu vypracoval koncept st. rada Holub. Sokol v odpovědi ní děkuje za schválení, informuje
že si zatím nehodlá brát úvěr a žádá, aby návrh smlouvy nechala vypracovat pražská obec a jednotě ji
poskytla k projednání.158
Už 7. ledna 1909 žádal starosta Filip o provedení odkopávky staveniště prostřednictvím příslušníků
obce zaměstnaných z nouze (tj. nezaměstnaných), podporovaných Ústavem kr. hl. m. Prahy pro
zprostředkování služby a práce. Referát II. stavebního úřadu s žádostí 18. ledna souhlasil s tím, že se náklad
na odkopávku srazí ze subvence. Práce byla skutečně vykonána, neboť z 15. dubna pochází dopis stavebního
úřadu hospodářskému referátu I.B. Nezaměstnaní na staveništi Sokola v zimním období 19081909 odkopali
3 869,2 m2 materiálu a náklad na odkopání a odvoz činí 7351 K a 48h. V souladu s usnesením městské rady z
ledna bylo navrženo srazit sumu ze subvence.159 To také 22. dubna městská rada jednotě sdělila.160 Sokol
reagoval 4. května, a podle textu dopisu bylo provedení odkopávky jednotě nabídnuto z důvodu nouze o
práci pro libeňské nezaměstnané a Sokol na ni přistoupil v domnění, že bude provedena na obecní náklady.
Navíc se jednalo o veřejně prospěšnou práci, neboť v připravovaném objektu budou také veřejné lázně
lidové a v minulosti byly při nedostatku práce například i bourány hradby, což pro obec prý už vůbec žádný
prospěch neneslo. Stavební úřad přípisem k Filipovu dopisu podotýkal, že pokud má být postupováno jinak
155
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Protokol jednání, viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Ibidem.
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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než jak se městská rada v lednu usnesla (sražení ze subvence), musí se tehdejší usnesení zrušit.161 Městská
rada nakonec po doporučení hospodářské komise z 26. května, 28. května souhlasila se zaplacením částky z
obecních prostředků, což dekretem z 1. června také oznámila.162
Dvacátého druhého dubna 1909 byla městské radě zaslána žádost Sokola o vypracování rozpočtu na
kanalizaci, vodovod a rozvod elektřiny s tím, že tyto projekty by měly vypracovat městské kanceláře.
Hospodářský referát se dotázal stavebního úřadu, který 29. dubna odpověděl, že zmíněné instalace v částech
budovy využívaných obcí a Sokolem spolu úzce souvisí a není rozumně je projektovat zvlášť. Pokud by
vypracování projektů zadal Sokol, musela by je obec spolufinancovat a je tudíž rozumné, aby je nechala
vypracovat obec svými úřady a aby následně Sokol zaplatil příslušný díl nákladů. Vyjádření I.A odboru
stavebního úřadu podepsal opět rada Holub, který ovšem podle všeho zároveň koncipoval i dopis Sokola.
Sedmého května podpořila žádost též technická komise. Rada tudž žádost schválila s tím, že náklad bude
rozdělen mezi obec a jednotu. Rozhodnutí bylo oznámeno dekretem z 10. května.163

Výběr dodavatele strojního zařízení
Dalším nezbytným krokem byl výběr firmy, která zajistí dodání technického vybavení budovy. Dnem 30.
června je datován rozpočet na dodání "ústředního topení a větrání pro tělocvičnu a lázně, nádržek a ohřevu
vody", vypracovaný První českomoravskou továrnou na stroje v Praze a znějící na sumu 39 480 K a 42 h.
Plastickou představu o nabízeném a posléze i s malými změnami realizovaném zařízení podává k rozpočtu
přiložené "vysvětlení ku návrhu na zařízení topení, ventilace a ohřívání vody pro sokolovnu v PrazeVIII.
spojenou s lidovými sprchovými lázněmi městskými":
„Do ústředního topení jsou pojaty místnosti v přiložených plánech164 čísly 135 označené, jež se budou vytápěti až
do nejnižší venkovské temperatury 20°C na teploty v plánech červeně zapsané. (na 10°C má být vytápěn vestibul,
chodby, záchody, schodiště, čekárny lázní, na 15°C prostor pod sálem, na 18°C velký sál a související část
příčné chodby, ostatní místnosti s výjimkou lázní na 20°C, lázně na 25°C)
K vývinu potřebné páry navrhujeme 3 ležaté nýtované kombinované kotle plamencové s varnými trubkami a
vnitřním topením, zařízené pro topení hnědým uhlím. Tyto kotle jsou opatřeny úplnou zákonem předepsanou
armaturou a garniturou jakož i samočinným regulátorem tahu a parního tlaku, a samočinnou pojišťovací tlakovou
nádobou. Mezi sebou jsou kotle ve vodním a parním prostoru spojeny a opatřeny uzavíracími ventily, takže lze dle
potřeby topiti bud všechny tři najednou, neb kterýkoliv z nich zcela samostatně.165
V kotlech vyvinutá pára vede se do hlavního rozdělovače, z něhož odbočují 4 samostatná potrubí uzavíracími
ventily opatřená a sice: pro topení sokolovny, pro ventilační komoru velkého sálu, pro topení a ventilaci lázní a pro
ohřívání vody. Rozváděcím potrubím pod stropem souterrainu zavěšeným /: v plánech červeně a hnědě zakresleným:/
vede se pára k jednotlivým tělesům, zde odevzdá své teplo a jako kondensovaná voda vrací se zpět zvláštním potrubím /:
v plánech modře zakresleným :/ do kotlů.
Veškerá potrubí až do Ø 50 mm sestávají ze železných tažených trubek, spojovaných nátrubky s pravým a levým
závitem. V rozměrech větších sestávají ze železných rour patentně svařovaných, spojovaných naválcovanými přírubami
se šrouby. Parní potrubí volně zavěšené bude proti ztrátám tepla opatřeno dobrou isolací s nátěrem. Svislé trubky parní
i kondensační budou uloženy bez isolace v rýhách ve zdivu, které se po vyzkoušení dutě zazdí.
Topná tělesa v jednotlivých místnostech jsou litinové hladké radiátory bez nátěru.166 Každé z nich jest opatřeno v
přívodu páry regulačním ventilem uzavíracím, v kondensačním potrubí odvětrávacím a odvodňovacím přístrojem. Pro
velký a malý sál resp. pro ventilaci sprch navrhujeme mimo těles topných v místnosti samé topné komory ventilační, v
souterrainu, v nichž bude použito žebrových rour. Topná plocha těchto jest rozdělena na 2 části, z nichž každá jest
161 Koncept uložen v deskách: „Spisy týkající se stavby, slavnostního výboru“, ASL, originál uložen v AHMP. Viz AHMP  Lázně (pozn.
97).
162 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
163 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97) a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
164 Plány jsou dochovány, viz Soupis plánů (č. 5001).
165 Dle rozpočtu jde o ležatý plamencový kombinovaný parní kotel o 32 m2 topné plochy, s vnitřním násypným topením, opatřený
manometrem, vodoznačným sklem se zkušebními kohouty, napájecím a vypouštěcím ventilem, s násypnými, ohňovými,
popelníkovými a čistícími dvířky, s kouřovým šoupátkem. Kotel stál 3 250 K.
166 Dle rozpočtu se jednalo o 39 článkových topných těles s topnou plochou 286 m2 v místnostech Sokola a neuvedeným počtem
topných těles s topnou plochou 45 m2 v prostorách lázeňských.

32

opatřena uzavíracím ventilem tak že možno dle dočasné panující venkovské teploty potřebnou topnou plochu v činnost
uvésti a a tím teplotu přiváděného vzduchu do místnosti říditi. Velikost topné plochy v komorách jest tak stanovena,
aby bylo lze i za venkovské teploty 10°C přiváděný vzduch na +l8°C ohřáti.
Pro ventilaci velkého sálu navrhujeme šroubový ventilátor elektrický, který dodá 12 000 m 3 za 1 hodinu a pro
ventilaci místností lázeňských jakož i malého sálu druhý ventilátor pro 3600 m3 vzduchu za l hodinu.167 Ohřátý vzduch
sloupá kanály v plánech červené označenými do místností, ve kterých jsou kanály opatřeny mřížkami z perforovaného
plechu. Zkažený vzduch odvádí se z místnosti kanály v plánech modře zakreslenými přímo nad hřeben střechy, které
opatřeny jsou v místnostech jednou žalusiovou klapkou při stropě pro ventilaci letní a druhou u podlahy pro ventilaci
zimní. Toliko v záchodech a jejich předsíních opatřeny jsou tyto kanály klapkami pouze u stropu. K odvádění vzduchu z
velkého sálu slouží otvory ve stropě, kteréž se na půdě svedou dřevěnými sběrači do ventilační věže. Mříže do těchto
stropních otvorů, klapka do ventilační věže a dřevěné sběrače s věží nejsou v našem rozpočtu obsaženy.
Potřebné množství tepla stanoveno za následujících podmínek.
Lidové lázně mají obsahovati i s rozšířením:
32 sprch

po 180 litrech vody za l hodinu

5760 l vody

14 van

po 300 litrech vody za 1 hodinu

4200 l vody

prádelna

200 l vody

Za hodinu celkem as

10160 l vody.

ohřátí na + 55°C při nejnižší teplotě přiváděné vody + 5°C.
K tonu bude zapotřebí 10160 x / 355 /

=

304.800 kalorií

dále pro sušárnu prádla

18.000 kalorií

pro topení a větrání lázní

66.000 kalorií

pro topení a větrání tělocvičny
Celková spotřeba tepla za l hodinu

290.000 kalorií
=

678.800 kalorií

Potřebná plocha kotlové při effektu 7000 kalorií pro l m3 topné pl. 678.800 : 7000 = 96.6 m3, offertujeme 3 kotle po
32 m2 topné plochy. Uvážímeli že nikdy se nevytápí, po případě neventiluje tělocvična současně při obsazených lázních
a opačně jeví se reserva jednoho kotle i pro eventuelní budoucí rozšíření lidových lázní.
Nádržky na vodu168 navrhujeme takového obsahu, aby nádržka na studenou vodu pojmula zásobu vody na 1 hodinu,
kdežto nádržka na teplou vodu pojme zásobu vody na 2 hodiny což pro případ rozšíření nebo většího návalu se
doporoučí. Nádržky budou umístěny na půdě nad jevištěm velkého sálu a dostane každá pro sebe samostatný přívod
vody, opatřený plovákovým ventilem. Obě nádržky budou rozděleny příčkou ve dvě úplně samostatná oddělení. V době
slabšího obsazení lázní, neb kdy bude nutno nádržky čistiti, bude lze kterékoliv oddělení uzavříti, tak že se bude nalézati
pouze poloviční obsah nádržek v činnosti.“169
Náklady byly rozpočítány mezi Sokol, který měl platit 18 901 K, 91 h a obec, která měla platit 20 578 K, 51
h. K nákladům za vybavení lázní byla přičtena i suma za dva kotle, protože kromě topení a větrání bylo pro
lázně potřeba také ohřívat značné množství vody. Jak ovšem vyplývá z výše uvedeného výpočtu,
potřebovaly lázně nikoli 2/3 výkonu kotlů, ale pouze zhruba 4/7. Naopak v případě Sokola, který měl platit
kotel jediný, se do celkové sumy promítal daleko rozsáhlejší rozvod a tedy i větší množství použitých rour,
167 Dle rozpočtu šlo v obou případech o ventilátor v litinovém rámu k osazení do zdi, přímo spojený s elektromotorem na třífásový
proud 120 Volt a 48 period, s vypínačem a pojistkou.
168 Dle rozpočtu byla nádržka na studenou vodu 2000x2200x1600 mm veliká, z nejlepších reservoirových plechů, dno 6 mm, plášť 5
mm silný, s úhelníhovým rámem na hořením i dolním okraji, se dnem na okraji přesahujícím a opatřeným obrubovým úhelníkem,
za účelem zachycování odkapní vody. Nádržka jest náležitě vyztužena a rozdělena příčkou na dva samostatné díly, na sobě
nezávislé, jichž napájení se děje ze společného podružného reservoirku. Tato nádržka, co nejlépe provedená, ve všech švech
náležitě utemovaná, opatřená hrdly pro přívod, odpad, přepad a výpusť vody, s trojnásobným olejovým nátěrem. Nádržka na
teplou vodu měla být 4000x2200x1600 mm veliká, obdobně řešená, ale uzavřená víkem s revizní klapkou.
169 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
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stejně jako větší počet těles ústředního topení, ventilačních mřížek atp.
Pozoruhodným detailem jsou změny, provedené nejen vůči programu vypracovanému stavebním
úřadem, ale i vůči Sokolem předloženým plánům a po drobné korekci v počtu van i schváleném městskou
radou. Kupodivu se nad nimi nepozastavil ani stavební úřad ani nikdo další. Nejpodstatnějšími jsou
navýšení počtu van o čtyři a odlišné umístění nádrží na teplou i studenou vodu.
Zmíněný rozpočet byl městské radě, spolu s taktéž vyžádanou konkurenční nabídkou firmy Pražský
instalační závod, C. Přibáň a inž. Žilka, zaslán 8. srpna 1909. V doprovodném dopise je vysvětleno, že by
ústřední topení a větrání mělo být zadáno v celé budově jedné firmě a tudíž Sokol zasílá obě nabídky k
posouzení městské radě. Dále uvádí, že ačkoli je nabídka První českomoravské továrny dražší, je ve
skutečnosti výhodnější, neboť je velkoryseji provedena a počítá s větší spotřebou vody i tepla. Navíc se jedná
o závod místní a také o čelného příznivce jednoty. Sokolové si tudíž přejí, aby byla vybrána právě tato
nabídka. Celkové provedení (tj. objednávku a dozor v průběhu práce) by na sebe měla převzít pražská obec,
platit by ale měl Sokol i obec, každý svou část.
Stavební úřad (pánové Holub a Landkamer) 11. srpna nejprve uvedl, že se obě nabídky liší a tudíž je
nelze jednoduše porovnat. Pražský instalační závod totiž zahrnul do rozpočtu i cenu za vybavení lázní
(míněny zřejmě vany, umyvadla, baterie atp) a po odečtení této části rozpočtu se jedná o sumu 26 195 K a 60
h. Nabídka dále vůbec nebere v potaz ventilaci lázní, topné komory jsou nevhodně umístěné, množství a
plocha topných těles je menší (240 m2), naopak plocha žebrovaných rour v topných komorách je zbytečně
veliká (220 m2), ventilátor je pro obě komory pouze jediný (7000 m 2 vzduchu za hod.), množství ohřívané
vody menší (7 700 l za hod.), kotle jsou méně výkonné (3x25m2 topné plochy).170
Naopak nabídka První českomoravské počítá s radiátory o ploše 330m2, žebrovanými rourami v topných
komorách o ploše 168m2, dvěma ventilátory o výkonu 12 000 a 3600 m2 vzduchu za hodinu, 10 160 l teplé
vody za hodinu a kotli o topné ploše 3x32m2. Navíc počítá s většími a lépe umístěnými nádržemi a teplem
dodávaným nejen lázním, ale i sušárně a prádelně. Nabídka První českomoravské je daleko účelněji řešena.
Pokud se pro porovnání použije řešení Českomoravské továrny a doplní se jednotkové ceny Pražského
instalačního závodu, vychází Českomoravská továrna pouze mírně dražší a proto stavební úřad doporučuje
První českomoravskou továrnu s tím, že 1) práce v celé budově se mají zadat podle uvedené nabídky a v ní
uvedených jednotkových cen a to tak, aby obec i Sokol platily svůj díl práce, 2) případné zadávací podmínky
stanoví, po zásadním rozhodnutí rady, stavební úřad 3) dozor bude provádět stavební úřad 4) lhůty pro
dokončení je nutné stanovit po domluvě s jednotou.
Obě nabídky dle přípisu z 19. srpna překontrolovala městská účtárna a shledala je číselně správnými. Dle
přípisu z 20. srpna ovšem bylo nutné věc ještě vrátit k vyjádření stavebnímu úřadu, neboť dorazila třetí,
městem ani Sokolem nevyžádaná nabídka inž. Maška.
Stavební úřad (opět Holub a Landkamer) tudíž prostudoval ještě tuto nabídku znějící na 24 659 K a 61 h
(po slevě 23 426 K a 63 h) a shledal ji výrazně neúplnou (mj. vůbec nepočítá s nucenou ventilací pomocí
ventilátorů, nevytápí některé prostory, neventiluje lázeňské místnosti), méně účelně řešenou (umístění
topných komor, obecně poddimenzované komponenty) a navíc při přepočtu podle řešení První
českomoravské s doplněním Maškových jednotkových cen není levnější než nabídka První českomoravské
továrny. Stavební úřad navrhuje, aby byla tato nabídka jakožto neobjednaná vrácena. Navíc vyslovuje
podezření, že vznikla pouze proto aby oddálila a zkomplikovala zadání zakázky První českomoravské
továrně.
Dvacátého sedmého srpna výběr Českomoravské továrny doporučila i technická komise Magistrátu, 171
týž den jej schválila městská rada a rozhodnutí oznámila dekretem z 30. srpna.172
Třetího září továrna zdvořile žádala aby objednávka sama byla provedena jednoduchým obchodním
závěrečným listem a tím se ušetřily značné poplatky za smlouvy. Toto řešení podpořil 13. září stavební úřad
s odůvodněním, že se jedná o osvědčenou a důvěryhodnou firmu. 173 Jak vyplývá z dekretu z 21. září,
městská rada 17. září navržený postup schválila.174
170 Pozoruhodným detailem je to, že například umístění topné komory velkého sálu vychází přímo z předloženého finálního návrhu.
První českomoravská zde zjevně s výchozími podmínkami pracovala daleko volněji a kreativněji.
171 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
172 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
173 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
174 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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Pro úplnost je ještě třeba dodat, že předběžnou nabídku na zhotovení zařízení lázní podala v německy
psaném dopise už 30. března i firma A. Hanel z Vídně, ovšem nebylo k ní vůbec přihlíženo.175

Další jednání a přípravy
V dochovaném konceptu, patrně z 8. srpna 1909, žádá Sokol na základě dekretu městské rady, městské
elektrické podniky o provedení elektrického osvětlení v budově s tím, že instalaci v lázních a souvisejících
místnostech hradí obec.176 Součástí dodávky měl jistě být i projekt a nejpozději v té době musel Sokol s
žádostí o projekt kanalizace a vodovodu oslovit i příslušné městské kanceláře (tj kanalizační a vodárenskou).
Získávání finančních prostředků na stavbu v průběhu roku 1909 ještě zintenzivnilo. Druhého března
byly požádány místní korporace, aby letos nepořádali tolik zábav a tím umožnili Sokolu vyšší zisk ze zábav
vlastních. Stavební fond ke druhému březnu dosáhl částky 42 405 K a 79h. Třináctého července se správní
výbor mj. usnesl poděkovat M. Alešovi, sl. Jirouskové a Ronovskému za dar uměleckých děl, posléze
nabídnutých k prodeji ve prospěch stavby. Stavební fond dosáhl k témuž dni 46 676 K a 29 h. O měsíc
později, 19. srpna, dosahoval už 47 949 K a 79 h. Na schůzi 13. července byl ustanoven také slavnostní
výbor, který měl připravit 25 výročí založení jednoty. Nejvelkolepějším bodem těchto oslav mělo být právě
položení základního kamene nové budovy. Proto byla na 24. července svolána mimořádná valná hromada a
schůze slavnostního výboru.
Valná hromada doplnila a rozšířila správní výbor, odhlasovala složení slavnostního výboru a jeho
odborů (finanční odbor, stavební dozorstvo) a především, jednomyslně schválila započetí stavby. Správní
výbor byl zplnomocněn k zadání veškerých prací.177
Součástí oslav 25 výročí jednoty měla být i veřejná cvičení, která se měla uskutečnit na letním cvičišti
pro tuto příležitost zřízeném. Jak vysvítá z dalších materiálů, mělo být toto cvičiště umístěno na travnatém
pozemku vedle dolního Libeňského nádraží. Šlo o prostor už dříve využívaný jako hřiště například SK
Meteorem a vymezený jednak tehdejšími ulicemi Voctářovou a Vojenovou a dále průmyslovými areály
firem Jelínek a Perutz (proto bylo hřiště zváno „u Perutzů“). V současné situaci bychom toto místo našli
prakticky na předpolí libeňského mostu.178
Druhého března byla projednána obci adresovaná žádost o pronájem pozemku. Jednáno o tomto cvičišti
bylo i 13. července a především 19. srpna. Dřevo na tribuny, k nimž se dochoval také projekt Josefa
Landkamera,179 měly darovat firmy Blecha, Pacholík a Eckert. Městská rada byla požádána o protektorství.
Na schůzi výboru 7. září bylo referováno o tom, že městská rada povolila použít hřiště za cvičiště a totéž
dovolila i firma Perutzova, jejíž související pozemek měl být z části také využit. 180 Praesidium městské rady
2. září sděluje, že rada protektorát nad akademií a slavnostním cvičením, jež se odehrají 18. a 19. září u
příležitosti 25 výročí jednoty, převzala a zasílá dar 300 K. Zároveň praesidium delegovalo dva zástupce rady
do slavnostního výboru. Šestého září sděluje magistrát, že prozkoumal plány úpravy cvičiště s schválil je s
uvedenými podmínkami. Z 31 srpna pak pochází pozvánka na komisi, konanou 3. září ohledně povolení
cvičiště s tribunami pro veřejné cvičení, konané 19. září.181 Nakonec 5. října bylo referováno, že veřejné
cvičení proběhlo podle plánu.182
Probíhaly ovšem i kroky k výstavbě samotné budovy. Z 8. srpna 1909 se dochoval dopis jednoty
adresovaný městské radě, ve kterém sokolové reagují na vypsanou ofertu (výběrové řízení) na demolici
kolen ležících na pozemku Sokola, výstavbu ohradní zdi u zámku a stavbu nových kolen s tím, že nabízejí
zbourání kolen, neboť by z nich rádi využili stavební materiál (kámen). Osmnáctého srpna pak magistrát
oznamuje komisionální řízení, konané 23. srpna v souvislosti s chystanou výstavbou nové budovy Sokola.
Bylo totiž nutné otevřít novou ulici vedoucí na zámecký vrch (dnes „U Libeňského zámku“), zbořiti velmi
175
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179
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181
182

Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
Jednalo se o tehdejší pozemky č. kat. 201/1, 201/2 a 205/5
Dochován v deskách nadepsaných „Plány stavby sokolovny 1910“, ASL, viz Soupis plánů (č. 8002).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
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sešlé kolny a část bývalé sladovny a vybudovati novou ohradní zeď a nové kolny, které by nahradily kolny a
prostory demolované.
Dvacátého osmého srpna pak Sokol magistrátu formálně oznamuje záměr vybudovat novou budovu s
tím, že je třeba uspořádat místní komisi. Jednota podotýká, že jediným sousedem je pražská obec a že bude
třeba pozvat nejen zástupce II., ale i I. odboru stavebního úřadu a dále zástupce c. k. zemské školní rady,
neboť v nejbližším okolí se chystá výstavba reálky. Přiloženo bylo 12 plánů183 a dva statické výpočty.
Devátého září sděluje magistrát starostovi Filipovi, že datum místní komise bylo stanoveno na 11. září a Filip
že má má do té doby zapravit stavební taxu 148 K a 41 h a potvrzení vzít s sebou. Další jednání komise
magistrátu ohledně předložené novostavby se dle pozvánky z 18. září odehrálo 21. září a jako sousedé na něj
byli pozváni i majitelé nedaleké usedlosti, bratři Grábové.184
Komisí zkoušené a městskou radou 27. srpna a 5. října schválené plány byly v průběhu stavby ještě dosti
citelně měněny. Od výše zmíněného finálního návrhu se liší jednak změnami provedenými První
českomoravskou továrnou (umístění topné komory, umístění rezervoárů), dále změnami s nimi
souvisejícími (doplnění komínů kotelny a souvisejících štítů a navazujících částí krovu) a nakonec dalšími
menšími změnami, souvisejícími patrně především se snahou po účelnějším využití budovy Sokolem. V
rámci těchto změn byla prohozena kuchyně pro zábavy s bytem sluhy a úřadovnou (ze suterénu do přízemí
a naopak), šatny v přízemí řešeny jako nedělené a bez sprchy, a zmenšena byla galerie v sále.
Jak už bylo výše zmíněno, na valné hromadě byl schválen finanční odbor, který měl na starostí sbírání
finančních prostředků na stavbu. První schůze odboru se odehrála 9. září 1909, v úvodu bylo zmíněno, že
sokolovna, jejíž výstavba má začít letos a dokončena má být příští rok, má sloužit všem národním
korporacím působícím v Libni. Jmění jednoty činilo ke dni schůze 48 000 K a pozemek měl cenu 33 000 K,
pražská obec dala na stavbu lázní 65 000 K. Bude ale potřeba 250 000 K, čili chybí 100 000 K.
Bylo navrženo obstarat cihlové bloky po způsobu jiných korporací, ale bylo sděleno, že takový prodej už
probíhá. Blok stojí K 1 a cihla K 4. Dále padl posléze schválený návrh na sbírku, která probíhala mj. přímým
oslovováním vybraných spolků, jednotlivců i firem pomocí dopisů. Měl být také znova proveden bazar s
předměty rázu uměleckého a dále byla zaslána žádost o věnování stavebního materiálu majitelům cihelen a
pískoven.185

Stavební dozorstvo
Nejdůležitějším orgánem jednoty ustaveným v souvislosti s budováním tělocvičny, bylo ale stavební
dozorstvo. Navrženo bylo už na slavnostním správním výboru 12. května 1909 a schváleno bylo
mimořádnou valnou hromadou 24. července. Tvořili jej členové libeňského Sokola. Jako předseda působil
stavební rada Josef Holub, roli místopředsedy hrál stavitel Josef Pavlas, dalšími členy byli starosta František
Filip, stavitel Josef Kadlec, advokát JUDr. Norbert Zavadil a stavební oficiál Josef Landkamer, který se ujal
role zapisovatele a zároveň byl podle všeho i trvalým zástupcem stavebního úřadu a dozorstva přímo na
stavbě. Kromě těchto pánů byl prakticky stálým a velmi aktivním hostem i bratr Emil Králíček, jemuž v
řádném členství v dozorstvu patrně bránil pouze fakt, že nebyl členem Sokola libeňského. Podle potřeby byli
zváni i další hosté, například ing Růžička z První Českomoravské továrny na stroje a zařízení, taktéž člen
Sokola a zároveň člověk, který je nejen podepsaný na plánech jednotlivých zařízení ale například i v
příslušné části stavebního deníku.186
Na první schůzi dozorstva 6. září br. Holub pouze přečetl v zápisu neuvedený návrh podmínek na
zadání prací pro stavbu tělocvičny, jež byly po změnách schváleny.
Na schůzi 9. září byli pozváni bratři stavitelé, ale dostavil se pouze Josef Pavlas, který sdělil, že na stavbu
nereflektuje. Shodnou informaci podal o svém bratru Františkovi Kadlecovi i přítomný Josef Kadlec. Na to
byl zkoncipován dopis libeňským živnostníkům. Podmínky a plány pro ně byly k nahlédnutí připraveny v
kanceláři stavebního rady Holuba na I. odboru stavebního úřadu.
183 I tyto posléze schválené plány se dochovaly, byť v neúplné podobě. Šlo patrně o dvě sady týchž plánů, jedny na pauzovacím
papíře a druhé v podobě whiteprintových kopií. Kromě dvojice pohledů a jednotlivých půdorysů (suterén, přízemí, první patro,
krov) mohlo jít ještě o řezy budovou či o plán druhého patra. Viz Soupis plánů (č. 3004).
184 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
185 Zápisník Finančního odboru 19091910, nestránkováno, ASL.
186 Deník Stavebního dozorstva, nadepsaný kupodivu „Stavební družstvo ku vybudování tělocvičny“, nestránkováno, ASL.
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Na schůzi 16. září bylo konstatováno, že se nikdo z libeňských stavitelů nepřihlásil a bylo proto usneseno
zadat práci přímo. Na další schůzi konané týž den, poté co byl návrh schválen na schůzích slavnostního
odboru a správního výboru, bylo usneseno oslovit firmu arch. Matěje Blechy o zadání a provedení stavby s
tím, že má akceptovat podmínky vůbec a že mají zásadně platit jednotkové ceny rozpočtu této firmy a
množství skutečně odvedené práce s vyjmutím práce čalounické a dlaždičské.187
Jak ovšem dokládá dopis stavitele Františka Havleny z 16. září, celá soutěž byla zjevně zmanipulovaná a
od počátku se počítalo s Blechou. Havlena nejprve vyslovil podiv a rozpaky a následně popsal průběh
návštěvy v kanceláři st. rady Holuba v úterý 14. září. Po prostudování předložené dokumentace prý projevil
rozhodný zájem se zúčastnit, ale od rady Holuba se dozvěděl, že v takovém případě bude nutné vypracovat
nový rozpočet, vypsat nové ofertní řízení a stavba se tím zdrží. Holub celou situaci vysvětlil tvrzením podle
něhož se domnívali že se nikdo nepřihlásí, neboť všichni libeňští stavitelé jsou zaměstnání jinde. Stavba prý
byla už na polo zadána Blechovi a pokud by se Havlena přihlásil, nestihlo by se kvůli přepracování rozpočtu
a novému řízení letos zahájit stavbu. Havlena v dopise namítal, že v takovém případě neměl být vůbec
vyzýván, dále se tázal proč nenní možné použít rozpočtu Blechova a je naopak nutné sestavovat rozpočet
nový a nakonec, proč nebylo vypsáno otevřené ofertní řízení, aby se mohli zúčastnit všichni. Za tuto
variantu se rozhodně přimlouval a tvrdil, že je lepší třeba i počkat do jara než vyvolávat roztržky a případně
i finanční ztrátu či veřejnou kritiku.188
Na mimořádné schůzi správního výboru 17. září došlo ke splnomocnění stavebního dozorstva, neboť
často nebylo možné čekat při zadávání objednávek či prací na schválení jednou měsíčně se scházejícím
správním výborem. Dodatečné schvalování nejen zadané ale i provedené práce, se pak už stejně stávalo
krokem čistě formálním.189
Na páté schůzi stavebního dozorstva 27. září byl vypracován "návrh pro slavnostní a správní výbor v
příčině zadání stavby":
„Poněvadž vybídnutí místních řemeslníků, aby podali písemné prohlášení, že hodlají se sůčastniti eventuelního
ofertního řízení na zadání stavby tělocvičny zůstalo úplně bezvýsledným, stavební dozorstvo, byvší zmocněno
správním výborem, aby se postaralo o brzké zadání stavby tělocvičny, zahájilo za tím účelem jednání s firmou Matěj
Blecha, architekt a stavitel v Praze, která ochotně a bezplatně zhotovila projekt a rozpočet na tělocvičnou budovu.
Jmenovaná firma bezvýjimečně přistoupila na veškeré podmínky, které byly dříve vyloženy a měly sloužit za
podklad k ofertnímu řízení. Sluší uvésti, že v těchto jest obsaženo ustanovení, že kontrahent jest povinen za první
splátku přijmouti pozemek tělocvičné jednoty Sokol na Tyršově náměstí ve výměře 337,81 čtverečných sáhů za
stavebním dozorstvem stanovenou cenu 100 K za čtv. sáh, čili za úhrnnou cenu 33 781 K.
Firma Matěj Blecha poskytla jednotě 5% slevu z dříve rozpočteného obnosu práce zednické a nádenické a práce
tesařské. Po odečtení této slevy činí celkový náklad na stavbu 227 254,02 K. Stavební dozorstvo navrhuje, aby z tohoto
rozpočtu byla vyloučena práce čalounická v obnosu 106 K a práce dlaždičská v obnosu 1469, 21 K a to z té příčiny, že
očekává tyto práce opatřiti si za levnější cenu.
Tedy obnos, který firma Matěj Blecha celou stavbu (práce zednická a nádenická, kamenická, tesařská, klempířská,
pokrývačská, truhlářská, zámečnická, kovářská, sklenářská, natěračská, kamnářská, malířská a štukatérská) provede, činí
225 678,81 K.
Veškeré stavební hmoty a dodávky, jež Jednota sama si opatří, převezme firma za ceny v jejím rozpočtu ofertované.
V této číslici není obsaženo zřízení hromosvodu, kanalisace, vodovodu, elektrického osvětlení, ústředního topení a
větrání a vnitřního zařízení.
Stavební dozorstvo doporučuje tedy, aby celá stavba, resp. práce nahoře vyjmenované, byly zadány za uvedených
podmínek firmě Matěj Blecha v Praze, kteráž poskytuje náležitou záruku, že stavbu provede solidně a v dané lhůtě.
V příčině zřízení ústředního topení a větrání doporučuje stavební dozorstvo přijetí oferty První Českomoravské továrny
na stroje v Praze, znějící celkem na 39 480,42 K, z čehož připadá na tělocvičnou jednotu Sokol 18 901,91 K a na obec
Pražskou 20 578,51 K.
Rada městská již zadala část na obec připadající nahoře jmenované firmě.
187 Ibidem.
188 Viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
189 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
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Poněvadž oferta zmíněné továrny jest pro Jednotu výhodná a dále z toho důvodu, že tato továrna jest závodem
místním a že jest žádoucno, aby obě části spolu úzce související prováděla jedna firma, činí se návrh na přijetí nabídky
První Českomoravské továrny na stroje v Praze.“
Z 29. září 1909 pochází dopis Matěje Blechy, podle něhož je ochoten stavbu převzít a to za jednotkové
ceny uvedené v původním rozpočtu s tím, že na práce zednické a tesařské poskytne slevu 5% a je ochoten
provádět i eventuelní vícepráce a práce vzniklé s prováděním a zazdíváním rozvodů vody, topení atp za
režijní ceny. Veškeré Sokolem dodané stavební hmoty zůčtuje podle jednotou dodaných cen. Práci provede v
obvyklých intencích své firmy co nejsolidněji a zavazuje se respektovat veškerá prání jednoty, pokud budou
vyslovena nikoli jednotlivými členy dozorstva, nýbrž dozorstvem celým. Pokud na tyto podmínky hodlá
jednota přistoupit, je Blecha ochoten nechat ihned připravit potřebnou smlouvu.
Na rubu dopisu se dochoval Holubem vypracovaný koncept odpovědi Sokola, datovaný 8. října. Jednota
Blechovi tímto dopisem práci zadává s respektováním veškerých uvedených podmínek a s jedinou
výjimkou. Práce dlaždičské a čalounické chce správní výbor zadat nikoli přes Blechovu firmu ale přímo.
Koncept dopisu magistrátu pak oznamuje zadání práce Blechovi s tím, že se stavbou bylo započato 5.
října 1909.190
Z 29. září pochází také dopis První českomoravské továrně s tím, že je neprodleně třeba dodat plány rýh
a výklenků pro instalaci rozvodů a zařízení. Obdobný dopis byl následně ohledně kanalizace, vodovodu a
rozvodu elektřiny odeslán i městským kancelářím kanalisační a vodárenské a dále městským elektrickým
podnikům. Veškeré podklady měly být dodány do 3. října.191

Výstavba budovy
Stavební dokumentace
Základním pramenem pro poznání průběhu stavby je vedle deníku Stavebního dozorstva především
trojice dochovaných stavebních deníků. Každý z těchto dokumentů je veden poněkud odlišně.
Nejreprezentativněji z těchto deníků působí rukopisná kniha, vázaná v tlačené a zlacené kůži a opatřená
titulem Stavba budovy tělocvičné jednoty Sokol v PrazeLibni. Podle všeho se, už podle opakujících se podpisů
členů dozorstva jedná o deník vedený právě stavebním dozorstvem. Na každé stránce jsou podepsáni
Holub, Landkamer a kromě toho ještě Blechův stavbyvedoucí Fous.192 V závěru jednotlivých oddílů jsou
nacíc podepsáni i další členové dozorstva.
Zájmem pisatele tohoto deníku je zjevně především samotný průběh výstavby s důrazem položeným na
budovu samu. Daleko méně pozornosti je věnováno například množství dodaného materiálu, téměř není
věnována pozornost počasí, nejsou zaznamenávány počty pracujících osob atp. Deník je veden po
tématických oddílech (práce zednická, kamenická, tesařská atd), zachycujících chronologicky jednotlivé
prováděné činnosti.193
Druhým deníkem je rukopisná kniha v papírové vazbě nadepsaná Deník – Stavba sokolovny v Libni. Podle
všeho se jedná o stavební deník Blechovy firmy a vedl ji patrně některý Blechův zaměstnanec, snad
stavbyvedoucí, ovšem rukopis se v průběhu práce jednou, respektive dvakrát mění, zatímco Fousův podpis
zůstává nezměněn. Kromě něj zde nalezneme i podpisy p. Landkamera a na závěrečných stránkách každého
oddílu též Blechovo razítko. Tento deník je psán s větším důrazem na průběh práce a použitý materiál.
Uvádí například přesně externími dodavateli či dárci dodané množství materiálu (neuvádí přitom materiál
dodaný přímo Blechovou firmou) Například jsou v deníku přesně zapsány a zakresleny „figury“ dodaných
cihel, kamene, či vykopaného písku, počty dodaných kamenných stupňů, přesný typ a váha dodaných
železných kleští atp. Uvádí přesné počty materiálu vydaného zedníkům pokud pracovali v režii a také čas,
který touto praví strávili. Kromě toho deník v první části, psané jinou rukou než část zbývající, uvádí vždy i
190 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
191 Viz ASL – desky Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
192 Mohlo by jít o Kašpara Fouse, případně některého jeho příbuzného, viz [PV] Pavel Vlček, heslo: „Fous, Kašpar“, in: Pavel Vlček et
al, Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 183.
193 Stavba budovy tělocvičné jednoty Sokol v PrazeLibni, ASL.
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aktuální počasí, teplotu, počty přítomných řemeslníků atp. Deník je veden po oddílech věnovaných
jednotlivým typům prací.194
Posledním deníkem je rukopisná kniha vázaná v plátně a nadepsaná Popsání celé budovy, 1910, recentně
navíc i na samolepce provedeným textem "Stavební deník". Jedná se v podstatě o jakýsi kompilát ze dvou už
uvedených deníků, někdy psaný ne zcela s pochopením popisovaných dějů, ovšem mnohdy, asi právě díky
neznalosti pisatele, zaznamenávající i fakta jinde neuvedená. Z toho také plyne že nevznikal dodatečně,
nýbrž v průběhu výstavby a zápisy ostatních dvou deníků citoval bezprostředně po jejich zapsání. Autorem
je zjevně laik, snad člen finančního odboru či správního výboru a jeho primárním zájmem je patrně finanční
stránka věci. Pečlivě opisuje například uvedené počty pracovníků, množství vydaného materiálu a čas
odpracovaný v režii, zaznamenává veškerou provedenou práci, byť místy zjevně přesně netuší co kde bylo
vlastně vykonáno atp. Zaznamenává i práci elektrikářů a to včetně jmen zúčastněných montérů, přestože v
ostatních denících uvedena není.195
Patrně okamžitě po schválení plánů začaly být průběžně zpracovávány potřebné prováděcí plány v
měřítku 1:100, které vznikaly částečně úpravou finálních (sic!) plánů, částečně byly vytvářeny nově.196
Kromě toho byly zřejmě ihned poté začaty práce na řezech budovou v měřítku 1:50. 197 V návaznosti na tyto
plány poté vznikaly plány jednotlivých prostor, například vestibulu, schodišť atp.198 Poměrně záhy byly
zřejmě vypracovány také detailní pohledy na exteriér budovy, 199 řešící především fasády, rozmístění oken,
ale také tvary střech. Tyto plány patrně z větší části vypracoval Emil Králíček. 200 Výkresy některých částí
budovy (schodiště) vypracoval v rámci Blechovy firmy také Jan Tumpach, 201 který podle všeho zároveň
některé králíčkovy plány překresloval na pauzovací papír a podle potřeby i dopracovával. Detailní řešení
lázní pak řešil plán Mečislava Petrů,202 což byl podle všeho další zaměstnanec Blechovy firmy. Popis plánu
přitom tvrdí, že jej vypracoval stavební úřad. Souběžně byla dodávána i řada plánů strojního zařízení
budovy a s ním souvisejících konstrukcí, například topných kanálů. 203 V průběhu listopadu, patrně spíše na
jeho počátku, neboť už 30. října je zaznamenán počátek práce na kanalizační odbočce, byly vypracovány
plány kanalizace.204 Většina zásadnějších změn schválrných plánů byla patrně provedena během prvního
měsíce stavby.205 Později byly rozkreslovány především detaily aktuálně budovaných částí stavby.206

Říjen 1909, zahájení výstavby, schválení budovy, položení základního kamene
Ve čtvrtek 30. září 1909 bylo na stavbu dovezeno 3400 darovaných cihel, v pátek dalších 2400. Cihly byly
z podstatné části druhotně použité a z demolic libeňských domů pocházel i darovaný kámen.207 V sobotu
2.října byly vytyčeny stavební čáry a udána výška podlahy suterénu na 190 m nad mořem. Tyto práce řídil
ing. Landkamer, který i následně na stavbě působil jako hlavní odborný stavební dozor a mj. rozhodoval i o
řadě spíše drobnějších změn. Kromě toho předával jednotě darovaný stavební materiál zaměstnanci
Blechovy firmy a i naopak, přijímal od něj písek, podle všeho na místě vykopaný. Ten byl následně měřen a
pak patrně opět předán k použití Blechovi. Je zřejmé, že dotyčný musel být na stavbě neustále přítomen a
jako zaměstnanec stavebního úřadu byl jistě vyslán právě jím.208

194 Deník – Stavba sokolovny v Libni, ASL.
195 Popsání celé budovy, 1910, (Stavební deník), ASL.
196 Použití starší verze plánů souvisí patrně s tím, že byly k dispozici ve formě vhodné k vytváření kopií (tj.rysů na pauzovacím
papíře), zatímco tytéž pro schválenou verzi zůstaly ve spisovně stavebního úřadu, viz Soupis plánů (č. 3005).
197 Viz Soupis plánů (č. 4002).
198 Viz Soupis plánů (č. 4004, 4006, 4007 atd.).
199 Viz Soupis plánů (č. 4003).
200 Králíčkem signovaných plánů je minimum, ovšem plyne to jednak z charakteru a podoby zpracování plánů a dále z role, kterou
Králíček v dané situaci hraje.
201 Tumpachem signovaných plánů je celá řada, Tumpach své plány navíc obvykle i datoval.
202 Viz Soupis plánů (č. 4001).
203 Plány První českomoravské továrny jsou datované a často i signované Ing. Růžičkou, viz Soupis plánů (č. 50025012).
204 Plány vypracované městskou kanalizační kanceláří nejsou přesněji signovány, viz Soupis plánů (č. 5013).
205 Obsahují je zpravidla aktualizované prováděcí plány 1:100, viz Soupis plánů (č. 3005).
206 Viz Soupis plánů (č. 4016 a násl.).
207 Viz Stavba budovy (pozn. 193), s. 2.
208 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 1 a násl.
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V týdnu od 4. do 10. října byly na stavbu dovezeny další darované cihly a písek. V odkopané části
staveniště byly vytyčeny základy, bylo přijato 11 kopáčů a počalo kopání a vyzdívání základů z opuky a
vápenné malty v prostoru severovýchodního nároží budovy. První českomoravská továrna v pátek 8. října
dodala detaily kanálů přivádějících vzduch do topných komor. Vyzděna z cihel byla také provizorní bouda.
Sedmého října bylo povoleno míchat přivezený písek s pískem vykopaným. Osmého října byl
severovýchodní roh budovy uveden do rovnosti s terénem, jinde se kope pro základy. Devátého října začato
se smíšeným zdivem u sv rohu, 15 cm pod podlahou suterénu.209
V pondělí 4. října se konala šestá schůze stavebního dozorstva. Jako zástupce firmy M. Blecha byl
přítomen i br. arch. Králíček a jako zástupce První českomoravské továrny br. Ing Růžička.
Dohodnut či spíše zrekapitulován byl harmonogram prací. Budova měla být odevzdána používání
nejdéle 31. července 1910. První českomoravská továrna měla dodat plány do 7. října 1909, "vedení rour"
mělo být provedeno nejdéle do 1. dubna 1910, konečná instalace zařízení měla být hotova do 1. června. V
případě nedodržení měla továrna platit penále 20 K za den. Bylo také usneseno dát do kotelny raději kotle
lité na místě trubkových pokud se nepřekročí celkový rozpočet. (k tomu dále) Dle ing Růžičky bude zároveň
nutné vytápět lázně vzduchem, protože nebylo možné dobře zříditi přívodný kanál topení. Tyto změny byly
schváleny. Schváleno bylo také posunutí budovy o 3 m na sever tak, aby se vstupem do lázní nedotýkala
regulační čáry. Přípis firmy Blecha, že je ochoten provést stavbu na základě jednotkových cen rozpočtu a
zadávacích podmínek, byl vzat na vědomí.210
Kupodivu teprve 5. října 1909 schválila výstavbu budovy městská rada, což magistrát spolu s přesnými
podmínkami sděloval jednotě i stavebnímu úřadu (IV. odboru) dekretem až 25. října 1909. V jeho úvodu je
zmíněn souhlas rady s přeměnou pozemku na stavební parcelu, vyslovený v zasedáních z 27. září a 5. října
1909. Podmínkou bylo, že nezastavované části pozemku zůstanou volné, a že Sokol zakoupí od bratří Grábů
(majitelů Usedlosti Košinka) pozemek ležící severně od budovy (tj. u provizorního kostela, kde měla později
probíhat ulice.)
Výstavby samotné se týkají tyto podmínky: 1) Jednota měla stavební úřad (odbor II) požádat o vytyčení
stavební čáry a udání výšky rovinné. 2) Při dopravě surovin a odvozu hlíny a suti nesměla být znečištěna
ulice. 3) Nesmělo dojít k zatarasení hydrantů či plynových svítilen. 4) Případné plakáty na stavební ohradě
musela schválit městská rada. 5) Do čtyř týdnů musel být předložen detailní plán kanalizace. 6) Sokol musel
před staveništěm zřídit chodník. 7) Budova nesměla být používat před kolaudací. 8) Bez schválení nebylo
možné, pod hrozbou nezkolaudování budovy, provádět změny oproti schváleným plánům. 9) Vzhledem k
plánovanému pořádání plesů atp. měly být v sále zřízeny tři hydranty, jeden u vchodu do sálu, druhý u
vchodu na galerii, třetí u jeviště. Z téhož důvodu se musely veškeré dveře otvírat ven a východy měly být
při těchto akcích vždy a bez ohledu na další osvětlení označeny svíčkovými lucernami s nápisem „východ“.
10) Na betonové stropy a strop sálu musely být předloženy detailní plány a výpočty. 11) Musely být
předloženy detailní plány ústředního topení. 12) Směrem k bočním ulicím bylo třeba zřídit opěrné zdi,
jejichž plány měl Sokol předložit. 13) Projektovaná rampa a přístřešek (patrně před vchodem do budovy) se
povolovaly jen jako provizorium a na vyzvání úřadu je Sokol musel na své náklady odstranit. Ze zabraného
pozemku před budovou musel být placen nájem. 14) Jeviště nebylo možné používat k divadelním účelům
bez schválení divadelní komisí a (podobnému) schválení mohlo podléhat i použití pro plesy atp.
Další body se týkaly převážně nejrůznějších poplatků: 1)211 Výstupky budovy do obecního pozemku
čítaly asi 29,24 m2, Sokol byl povinen za ně v průběhu stavby platit nájem a po dokončení vypořádat
vlastnictví. 2) Podle zastavěné plochy (3 710,34 m2) byl Sokol povinen zaplatit jako poplatek za připojení
budovy do městské kanalizace stočné 742 K, 7 h. 3) Dosti složitým výpočtem podle celkově zastavěné
plochy, plochy užívané Sokolem, původně zastavěné plochy, plochy původně užívané jako dvůr a zahrada
atd. byl vypočten parcelační poplatek pro Sokol ve výši 817 K, 30 h a pro obec 87 K, 64 h. Tento poplatek byl
Sokol samozřejmě povinen zaplatit. 4) Na ukládání staviva byl před staveništěm je vyhrazen prostor o šíři
3,5 m tak, aby nebyl překážkou zde se odehrávajícímu trhu. V postranních ulicích pak byl před staveništěm
prostor vymezen na šířku 5 m. 5) Žádost za prominutí zmíněných dávek a navíc i stavební taxy 148 K, 41 h a
výchozného 10 K měl Sokol adresovat referátu hospodářskému I. A.
209 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 148, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 1 a 3.
210 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
211 V textu nejsou jednotlivé podmínky číslovány, zde je číslování použito pro přehlednost.
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Připojeno bylo 7 schválených plánů budovy.212
Šestého října 1909 zasedal finanční odbor Sokola. Ten se usnesl, že bude nutná půjčka asi 80 000 K. Bylo
navrženo uspořádat bazar uměleckých předmětů s tím, že je třeba se obrátit na umělce, zdali by svá díla
levně neodprodali či přímo nevěnovali, případně nevystavili a jednotě následně přenechali eventuální podíl
z prodeje. Byla zvažována možnost oslovit i knihkupce a další podobné obchodníky. Navrženo, ovšem
neschváleno bylo také uspořádání loterie. Naopak zahájena byla sbírka. Stavitel Blecha doporučoval obrátit
se s prosbou o dar materiálu či o finanční pomoc i přímo na firmy. Například podolská cementárna měla být
ochotna věnovat nějaký materiál. Obrátit se by bylo možné i na banky a podobné ústavy. Čistý zisk z
akademie a veřejného cvičení 18. a 19. září byl 2464 K a 89 h. Z bazaru ale zbylo dost předmětů.213
Týž den žádal Sokol městskou radu o vyslání jednoho obecního staršího k vykonávání dozoru a do
stavebního dozorstva.214
V neděli 10. října byl položen základní kámen, nacházející se dnes v prostoru vestibulu severně od
vstupu. Hojně navštívená slavnost, na níž zvaly mj. i tištěné pozvánky,215 se konala od 15 hodin. Soudě dle
dobové fotografie šlo o několik set přítomných a vedle libeňských obyvatel, členů a příznivců Sokola či členů
spřátelených libeňských spolků se jí zúčastnila také celá řada významných hostů. Mezi nimi pochopitelně
nechyběli na výstavbě výrazně interesovaní zástupci města. Za Blechovu firmu se slavnosti zúčastnil
architekt Emil Králíček. Blecha sám pouze zaslal blahopřejný telegram.
Vlastní program tvořilo, vedle projevů starosty Filipa a dalších přítomných hostů, především vlastní
položení základního kamene. Následně na základní kámen jednotliví zúčastnění hosté poklepali a současně
byla do kamene vložena měděná schránka obsahující mince, dobové dokumenty atp.216
Situaci staveniště dobře dokumentují dvě dochované fotografie a také stavební plán suterénu, na němž je
místo základního kamene tužkou vyšrafováno s poznámkou: „tato část musí býti do soboty postavena na
základní kámen“.217
Podobu staveniště v době položení základního kamene nám dobře dokládá dvojice dochovaných
fotografií.218 Parcelu původně příčně dělila na výrazně vyšší a nižší část kamenná ohradní zeď obecního
dvora, v době započetí výstavby už z větší části stržená a v podobě ubourané tarasní zdi dochovaná pouze
na severní třetině parcely. Tato zeď se na severu pravoúhle zalamovala a ještě v plné výši pokračovala
západním směrem, podél jižní stěny přilehlého farního kostela. Původně šikmo běžící terén byl v přední,
východní části místy odkopán zřejmě až o 1 metr, v zadní, západní části, kde ovšem odkopávka v době
započetí stavby ještě nebyla zcela dokončena, šlo až o 5 metrů.
Výkopy pro základy byly dle fotografií v té době, zcela v souladu s výpovědí stavebních deníků,
provedeny pouze v místě přední části budovy. Základové zdivo bylo vyzděno pouze v severní polovině
průčelní stěny, v několikametrovém navazujícím úseku severní obvodové stěny a v obdobně dlouhém úseku
stěny dělící stávající vrátnici od místnosti matriky a to zhruba do výšky 50 cm, tj. do úrovně podlahy. V
místě základního kamene pak byl z cihel vyzděn cca metr široký úsek průčelní stěny a to zhruba do metrové
výšky, tak aby bylo možné do zčásti vyzděné niky kámen uložit. Tento vyzděný úsek byl obklopen
dřevěným pódiem pro řečníky a slavnostní hosty. Staveniště bylo dále opatřeno dřevěnými žerděmi s
vlajkami. Za zmínku stojí i množství narovnaných cihel, menší množství vyrovnaného kamení, pro potřebu
stavby vybudované provizorní zděné boudy u dochovaného fragmentu kamenné dělící zdi, řada složených
dřevěných neciček na míchání malty, dřevěných koleček a dalšího nářadí i stánky stojící směrem do
Primátorské třídy a odkazující na předchozí funkci přední části parcely coby tržnice.
Po skončené slavnosti položení základního kamene se ještě konala sedmá schůze stavebního dozorstva. Z
projednávaných záležitostí je ale v zápise zmíněno pouze schválení návrhu na to, aby firma M. Blecha
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214
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Opis dopisu uložen v OKTSA, viz OKTSA (pozn. 78).
Viz Zápisník Finančního odboru (pozn. 185).
Viz ASL – desky Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
Roku 2009 byla schránka u příležitostí stého výročí položení kamene otevřena a doplněna o nové dokumenty, viz Zprávy (pozn.
137), 2/2009, s. 1.
217 Viz Soupis plánů (č. 3015.4).
218 Obě fotografie uloženy mezi ostatními fotografiemi v ASL, viz seznam fotografií, č. 2001 a 2002.
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předložila finanční efekt pro případ, že by na místě navrženého dřevěného krovu byl proveden krov železný
nesoucí strop.219

Pokračující výstavba, smlouva o služebnosti lázní
V týdnu od 11. do 17. října bylo zděno základové zdivo v přední části budovy. Pozoruhodná je ojedinělá
zmínka o vkládání isolačních desek mezi vyzděný základ a vlastní obvodovou zeď v přední části budovy
traktu. Bohužel nevíme, zdali byly tyto desky vkládány všude a neznáme ani jejich materiál. Nelze ale
vyloučit, že i zde šlo o dřevocementové desky (viz níže).220
Na stavbu byl dále dovážen darovaný materiál, především cihly a také kámen. Ve středu 13. října
rozhodl ing. Landkamer, že podlaha kotelny bude 2,6 metru pod podlahou suterénu a stavební rada Voříšek
z kanalizačního odboru určil a nivelizoval kanalizaci. V sobotu 16. října rozhodl st. Rada Holub zdít silné zdi
pro ušetření cihel jako smíšené a ing. Landkamer rozhodl prolomit z předsíně bytu sluhy do vestibulu
doposud dochovaný dveřní otvor.221 Ve čtvrtek 14. října dodala První českomoravská továrna detail kotelny,
v nichž byla vyznačena dispozice litinových kotlů článkových „Rapid“.222
Hloubku veškerých základů jednak vůči nule v podobě budoucí podlahy a dále jako skutečnou hloubku
provedeného výkopu zobrazuje schématický půdorys provedený ve stavebním deníku a dále pečlivě
kreslený výkres zachycující jednotlivé řezy staveništěm.223 Z těchto materiálů je zřejmé, že i po provedené
odkopávce mělo staveniště mírný spád, v přední části bylo nutné až 60 cm dosypávat a naopak, v zadní části
v důsledku ne zcela vyrovnaného staveniště vykopat základy až o 70 cm hlubší. Hloubka výkopů kolísá v
závislosti na profilu terénu, povaze budovaných zdí a v případě kotelny také vzhledem ke snížené úrovni
podlahy od 70 cm v severovýchodním nároží až po téměř 4 metry u kotelny. Průměrná hloubka základu (k
podlaze) kolísá od jednoho do dvou metrů, patrně především v závislosti na výšce a kubatuře zdi a dále
patrně s ohledem na následně budované kanály, zčásti probíhající v těsné blízkosti základů.
Zmíněné smíšené zdivo bylo podle plánové dokumentace224 využito u většiny zdiva s výjimkou úseků
obsahujících časté hrany či zlomy půdorysu (čelní stěny vestibulu a přilehlé trojboké rizality, nároží atp.). U
většiny zdiva to bylo do výšky 165 cm, u podélných obvodových stěn lázní s výše umístěnými okny 195 cm
a v případě podélných stěn podsálí dokonce 259 cm.
V daném týdnu na stavbě pracovalo 41 zedníků, 3 učňové, 31 nádeníků a 4 ženy. Postupně se počet
pracujících ještě zvyšoval, takže v době největšího pracovního vypětí se na staveništi běžně pohybovala více
než stovka pracovníků.225
I po zahájení stavby pochopitelně pokračoval nejrůznější administrativní a správní jednání. 12. října
předložil I. odbor stavebního úřadu (st. rada Holub) městské radě návrh podmínek smlouvy o užívání
městských lidových lázní v budově Sokola.
Z průvodního Holubova dopisu vyplývá, že kromě návrhu podmínek smlouvy zaslal stavební úřad
městské radě i detailní plán lázeňských místností, podle všeho doposud dochovaný 226 a kromě toho celou
věc ještě obsáhle komentoval a vysvětloval. Lázně měly obsahovat 40 sprch (18 a 22) a 10 van (4 pro muže a
6 pro ženy). Na návrhy a rozpočty kanalizace, vodovodu s moderním zařízením prádelny, mandlovny a
žehlírny, na elektrické osvětlení a na pořízení inventáře lázní by mělo být (navíc?) v rozpočtu na rok 1910
vyhrazeno 30 000 K. Pokud jde o přislíbenou částku 105 000K, její nevyčerpaná část by měla být převedena
do roku 1910.227
Samotný návrh smlouvy obsahoval tyto body: 1) obec by měla přispět na výstavbu 65 000 K, které by
měly být vypláceny za stanovených podmínek 2) Sokol by nesměl budovu zcizit ani zadlužit nad obnos 80
000 K 3) Sokol by nesměl budovu využívat jinak než bylo dohodnuto 4) Pražská obec by mohla místnosti
lázní používat na všechen čas, bezplatně, nerušeně a neomezeně 5) veškeré vnitřní zařízení lázeňských
místností (obklady, dlažby, omítky, dělící příčky, jemná štuková omítka, nepromokavý nátěr těchto omítek,
219
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Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195).
Viz Ibidem a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 78.
Viz: Stavba budovy (pozn. 193), s. 148, Soupis plánů (č. 5006).
Viz: Stavba budovy (pozn. 193), s. 3, Soupis plánů (č. 3007).
Viz: Stavba budovy (pozn. 193), s. 5, Soupis plánů (č. 3008).
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195).
Nepochybně jde o plán Mečislava Petrů, uvedený v Soupisu plánů pod. č. 4001, viz Soupis plánů.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
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ústřední topení, větrání, kanalizace, vodovod, elektrické osvětlení, vlastní instalace lázní, nábytek atp) by
obstarala obec pražská 6) topení a větrání měla dodat První českomoravská továrna a obec by hradila i 2/3
společné kotelny 7) obec by vlastním nákladem udržovala v dobrém stavu lázeňské místnosti a kotelnu, na
jejíž udržování a případnou výměnu kotlů by přispíval Sokol 1/3 nákladů, Sokol by naopak hradil veškerou
další údržbu budovy, na níž by pro změnu v případě střech, hromosvodů, kanalizace a vodovodu, čištění
komínů, pojištění budovy proti ohni, na elektrickém osvětlení a čištění vchodů, vestibulu a schodišť a
chodeb, udržování a čištění chodníků, přispívala obec v návrhu neuvedenou částkou 8) vytápění v celé
budově by obstarala obec, náklady by se rozdělily podle skutečné spotřeby, zjištěné pomocí přístrojů na
měření kondezované vody a Sokol by svůj díl hradil obci 9) jednota by musela řádně udržovat a každoročně
nechat kontrolovat hromosvod budovy 10) dále by musela budovu pojistit proti ohni a pojistku opakovaně
obnovovat u pražské městské pojišťovny 11) pokud by Sokol neplnil bod 9 nebo 10, mohla by to udělat obec
na účet Sokola 12) obec by byla vůči jednotě v postavení nevypověditelného nájemníka, ovšem s tím, že by
platila ze svých místností veškeré daně a poplatky 13) obec by mohla ve svých místnostech provádět na svůj
náklad a bez svolení Sokola veškeré úpravy, které by uznala za vhodné – to by platilo i v případě, že by se
úpravy dotkly místností Sokola, které by ovšem musela obec pražská na svůj náklad uvést do původního
stavu 14) Sokol by nesměl bez výslovného svolení obce v budově provádět takové opravy a úpravy, které by
se byly dotýkaly místností a provozu lázní 15) ve výjimečných případech (při opravách čekáren, vstupů atp)
by byl návštěvníkům lázní dovolen vstup hlavním vchodem 16) Sokol by byl povinen ihned po proběhlé
valné hromadě předložit městské radě jeden výtisk výroční zprávy z důvodu výkazu stavu svého jmění 17)
Sokol by musel změnit paragrafy stanov týkající se eventuelního rozejití jednoty tak, aby v takovém případě
nebyl ohrožen vklad pražské obce228 18) žádná ze stran by nemohla smlouvu vypovědět z důvodu zkrácení
nad polovinu obecné ceny229 19) užitkovou vodu a elektřinu by dodávala pražská obec za obvyklých
podmínek.
Vyhotovený návrh smlouvy byl předložen Sokolu, za nějž jej prostudoval, upravil a 21. března 1910, tedy po
více než pěti měsících, jej stavebnímu dozorstvu předložil ke schválení bratr JUDr Norbert Zavadil. Týž jej
jménem jednoty 16. dubna zaslal městské radě. Ta předala návrh smlouvy 23. dubna k vyjádření stavebnímu
úřadu (opět pánové Holub a Landkamer). Ten návrh smlouvy 26. dubna vrátil s tím, že nově uvedené
doplňky červeným inkoustem vyznačil a po svém náhledu doplnil. Kromě toho podotýká, že místnosti
uvedené v bodě 4 jako využívané obcí jsou uvedeny úplně a správně.230
Následně se 30. května hospodářský referát obrátil na městskou účtárnu s žádostí o sdělení, jakou částku
město na obecní lázně v budově Sokola zatím vydalo. Technická revize městské účtárny zaslala přehledný
soupis výdajů hned 1. června. Vyplývá z něj, že město do té doby zaplatilo celkem 77 967 K, 76 h a kromě
toho bylo 7351 K, 48 h hrazeno z položky "zaměstnání chudých příslušníků". Magistrátní komise k
projednání smlouvy se sešla 20. června 1910. Na ní byl návrh opět upraven a komise doporučuje jeho
schválení. Městská rada tento upravený návrh, dle dochovaného konceptu dekretu z 28. června, na své
schůzi 24. června schválila. Jednota měla pode tohoto dopisu nechat vyhotovit definitivní podobu smlouvy a
tu s patřičnými podpisy předložit k podepsání městu. 231 Přesto byl návrh podle všeho upravován i později,
jak dokládá upravovaný opis návrhu, dochovaný v archivu Sokola, opatřený nečitelným podpisem a
datovaný 22.prosince 1910.
Oproti původnímu návrhu jsou v bodech 1 a 2 dopsány mezitím zvýšené částky (příspěvek na výstavbu
lázní 70 000 K a jednota si mohla půjčit až 120 000 K). V bodě 4 byly přesně vyjmenovány obcí užívané
místnosti Na opravy a údržbu vyjmenované v bodě 7 by se obec podílela polovinou nákladu s tím, že práce
do 200 K by stačilo zpětně oznámit, práce tuto sumu přesahující by musela schválit městská rada. Bod 9
(hromosvod) byl nahrazen bodem 10 (pojištění). Vypuštěn byl i bod 11 a následující body (10 a dál) byly
tudíž posunuty o dva. V bodě 11 (pův. 13) navíc přibylo ustanovení, podle něhož by mohla obec ve svých
místnostech provádět úpravy a opravy dotýkající se ostatních částí budovy pouze v době letních prázdnin.
Původní bod 17 (změna stanov) byl vypuštěn a od bodu 15 tudíž bylo číslování posunuto o tři. V bodě 16
(pův. 19) bylo stanoveno, že sprchy Sokola by měly vodu měřenou vodoměrem, mohly by je využívat pouze
členové a pouze po cvičení a obec by měla právo to kontrolovat. Nově doplněné byly body následující: 17)
228
229
230
231

Tento bod je v návrhu škrtnut
Jedná se o tzv. institut laesio enormis, umožňující vypovědět smlouvu, pokud se později ukázala být výrazně nespravedlivá.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97) a Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
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náklady na sepsání smlouvy měl hradit Sokol, poplatek ze smlouvy a knihovního vkladu se měl dělit na
polovic, 18) jednota měla souhlasit s vložením služebnosti obce do pozemkové knihy, 19) originál smlouvy
měla dostat obec, Sokol opis.232 Smlouva byla podepsána až 20. a 30. března 1911.233
Čtrnáctého října 1909 sdělil Stavební úřad městské radě, že byly v poslední době učiněny špatné
zkušenosti s plamencovými kotly a bylo by proto vhodné osadit kotle jiné (což bylo projednáno už ve
stavebním dozorstvu 4. října). Úřad doporučil použít litinových článkových kotlů systému Strebelova nebo
systému Pastré /: Rapid :/, přičemž stavební úřad doporučuje druhou možnost (Pastré "Rapid"). Kotlů má
být pět a náklad se tím zvýší o 4 693 K. Dvě třetiny z toho, tj. 3129 K, ale připadnou na obec a navíc bude
nové řešení v určitých případech ekonomičtější a zároveň bude méně náročné na údržbu.
Dále stavební úřad doporučil vyhřívat lázně teplým vzduchem, neboť v místnostech nebude místo pro
postavení radiátorů. Náklad se tím ale nezvýší. Třetí stavebním úřadem doporučenou změnou je zřízení
kovového schodiště a lávky nad kotli v kotelně, neboť kotelna je jediným možným přímým spojením
prádelny s mandlovnou a žehlírnou (propojení dvou protilehlých vstupů kovovou lávkou je dáno citelně
nižší úrovní podlahy v kotelně). Náklad činí 880 K a obec z něho zaplatí 586 K (tj. 2/3).
Městská rada zareagovala prakticky okamžitě, veškeré návrhy stavebního úřadu schválila a dekretem z
16. října 1909 sdělila rozhodnutí Sokolu. Týž den sděluje městská rada také to že provede další část
odkopávky staveniště, protože předtím byla odkopávka provedena jen částečně. Náklad se má odečíst od
slíbené subvence na výstavbu lázní.234
V týdnu od 18. do 24. října bylo rozhodnuto, aby bylo zdivo v nárožích budovy vyzděno v přízemí silné
75 cm namísto plánovaných 90 cm, v patrech pak 60 cm. Naopak zeď u schodišť má být silná 60 cm namísto
plánovaných 45 cm. Pokračovalo vyzdívání stěn předního traktu a to do té výšky, že začalo být stavěno
dřevěné lešení. Dvacátého října bylo zmíněno i vyzdívání jižní obvodové stěny u sprch. O den později už
byla tato stěna, respektive její východní polovina, vyzděna do ½ výše oken a zmíněno je patrně i vyzdívání
stěny mezi lázněmi a podsálím.
Dvacátého druhého října už se osazovaly podložky pod traverzy (dodáno 36 kusů). Týž týden začali
„příslušníci“ (tj. nezaměstnaní placení úřadem práce) odkopávat severní břeh. Devatenáctého října byly
udány výšky prahů u vestibulu a dalších místností a zároveň bylo rozhodnuto použít v suterénu prahy z
Vorlické žuly.235
Na osmé schůzi stavebního dozorstva 21. října bylo sděleno, že městská rada souhlasila s odkopávkou
jako loňského roku a ta začala 18. října.236 Tuto odkopávku schválila rada 15. října a náklady měl hradit
stavebník, tj. Sokol.237
Konstatovány byly změny v šířkách zdí s tím, že z nedostatku cihel mají být silnější zdi zděny ze
smíšeného zdiva. Bylo schváleno dodati žulové prahy z modré žuly 20x16 cm do suterénu. Městská rada
schválila všechny tři výše uvedené změny (pět litých kotlů „Rapid“ namísto tří trubkových, vytápění
lázeňských místností vzduchem namísto parou, zřízení železné lávky v kotelně).
Firma Blecha vznesla dotaz, jak by dozorstvo reagovalo na rozhodnutí, vykopat i zem mezi kanály v
lázních. Proti tomu nebylo činěno námitek, pokud to Sokol nebude nic stát a nebude se pak propadat dlažba.
Důvod není sdělen, ale patrně šlo o snahu vytěžit písek, který se na mnoha místech staveniště nacházel.
Vzniklý výkop bylo navíc možné využít pro uložení hlíny a kamenů, které z odkopaného materiálu využít
nešly a bylo by nutné je odvážet.
Došlý seznam režijních cen byl vzat na vědomí s tím, že některé se dohodnou na staveništi. Tam, kde by
to později bránilo postupu stavby, měl kanalizaci provádět M. Blecha za cenu celoročního kontrahenta obce
Pražské, pokud s tím fa Blecha bude souhlasit.
Po posouzení První českomoravskou továrnou předloženého náčrtku238 a rozpočtu na železný krov nad
velkým sálem byla doporučena tato varianta s dvojitým rabicovým stropem s tím, že náklad bude o 7500 K
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Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Desky nadepsané „Lázně 196063“, ASL.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97) a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195).
Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Jedná se zřejmě o plán, zařazený v Soupise plánů pod číslo 4013.
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větší než v případě plánovaného krovu dřevěného. 239 Dochovaný koncept dopisu Matěji Blechovi datovaný
25. října navíc sděluje, že nátěr krovu hodlala jednota zadat vlastními silami.240
Oba komíny od kotelny mají být provedeny o průměru 55 cm se stoupacími železy. Na železobetonových
stropech mají být frýzky (parkety) uloženy do asfaltu. Nakonec bylo usneseno doporučit správnímu výboru,
popřípadě městské radě jako spoluuživateli budovy, žádat o odpis dávek za výstupky (325 K, 15 h), roční
uznávací činži za rampu a přístřešek (25 K ročně), stavební taxu (158 K, 41K 241), stočné (742 K, 07 h) a
parcelační dávky (1634 K, 59 h).242
Tato žádost, obsáhle zdůvodněná především obecnou prospěšností stavby, nevýdělečností a prospěšností
Sokola, faktem že pozemek byl Sokolu odprodán s podmínkou vystavět tělocvičnu (týká se parcelační
dávky) atp., byla městské radě odeslána 22. října 1909.243
Zápisy o schůzích stavebního dozorstva byly 7. prosince 1909 přečteny a schváleny ve schůzi správního
výboru jednoty.244
V týdnu od 25. do 31. října pokračovalo vyzdívání stěn předního traktu. Kromě toho byly hned v pondělí
25. října dodány plány elektrického osvětlení245 a bylo začato s výkopem pro severní obvodovou zeď (i zde
podle všeho pouze pro její východní polovinu). Samotný základ této zdi začal být vyzdíván ve čtvrtek 28.
října. Pokud se tak nestalo už dříve, byla jistě souběžně vyzdívána také zeď mezi lázní a podsálím. V úterý
26. října bylo u bytu sluhy a lázeňského dosaženo rovnosti zdiva pod traverzy, které byly následně
osazovány. Ve čtvrtek 28. října byla docílena rovnost cihelného zdiva zadní střední zdi vestibulu a částí zdí u
podsálí. Týž den ing Landkamer „přijal výkop“ pro severní obvodovou zeď. To zřejmě znamená, že
nezaměstnaní mimo odkopávky staveniště a břehu také prováděli některé výkopy pro základy. V pátek 29.
října bylo začato s přípravami bednění pro železobetonový strop nad východní polovinou jižní lázeňské
místnosti. V sobotu 30. října „příslušníci“ dokončili odkopávku západního břehu při jeho severní straně a
začala práce na odbočce pro kanalisaci.246
Jak bylo už výše konstatováno, souhlas se změnou pozemku na stavební parcelu a podmínky výstavby
vydal magistrát teprve 25. října.

Listopad 1909, zednické práce
V týdnu od 1. do 7. listopadu pokračovala práce z minulého týdne. V přední části budovy bylo začato
vyzdívání přízemí a bylo rozhodnuto zřídit v průčelí v přízemí a prvním patře okna z rohových místností.
Kdo o zřízení oken rozhodl není uvedeno, víme pouze to, že věc byla sdělena Holubovi. Severní obvodová
zeď byla dovedena do výšky stropu a bylo začato s přípravami na železobetonový strop nad východní
polovinou severní místnosti lázní. Šalovalo se pro strop nad východní polovinou jižní místnosti lázní a 5.
listopadu začalo betonování trámců. Zároveň byly kopány (4.11 Lankamer opět "přijal výkop") a posléze
vyzdívány z lomového zdiva základy severozápadního nároží, přilehlého schodiště a později i kotelny.
Příslušníci kopali západní břeh na straně jižní. 6. listopadu si „pan Tumpach“ telefonicky vyžádal okna v
rohových místnostech v suterénu široká 150 cm.247
Z 3. listopadu pochází nabídka elektrické instalace budovy, vypracovaná Městskými elektrickými
podniky a zaslaná radě města. V nedochované příloze je uveden rozpočet, tři plány a jeden výkres. Rozpočet
byl vypracován ve dvou variantách, na 21 681 K, 73 h a 17 523 K, 73 h s tím, že na lázně připadá v obou
případech 3381 K, 93 h. Rozvody elektřiny pro lázně i Sokol by byly zcela nezávislé, s vlastními elektroměry,
cena zahrnuje instalaci vedení, osvětlovací tělesa, žárovky a připojovací taxu.
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Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Viz ASL – desky Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
Správně má být zřejmě 148 K a 41 h, což je suma uváděná jinde.
Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
V AHMP se dochoval originál dopisu, viz AHMP  Lázně (pozn. 97), v ASL koncept, uložený v deskách Poznámky a výpisy br.
jednatele pro správní výbor.
Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Ty se patrně nedochovaly. K dispozici jsou pouze druhotně využité plány se zákresem rýh a nik pro elektřinu a dále plány, do
nichž je, taktéž dodatečně, zakresleno elektrické vedení, instalovaná světla a vypínače atp. Viz Soupis plánů (č. 5014 a 5015)
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195). a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 10.
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 1113.
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Obsah nabídky pak městská rada (náměstek starosty Seifert) sdělila Sokolu dopisem z 8. listopadu 1909.
Koncept tohoto dopisu je vypracován na rubu nabídky el. podniků radě. Sokol má sdělit, kterou variantu si
jednota vybrala a máli provést celou instalaci obec (Elektrické podniky) s tím, že by si v takovém případě
náklady srazila ze Subvence.
V dochovaném konceptu (připraveném patrně opět radou Holubem) Sokol odpovídal, že si vybrali
variantu II. (levnější) s tím, že v případě dodávky mosazných lustrů a kandelábrů se mají vybrat levnější dle
bližšího dohodnutí. Dále Sokol žádá o to, aby se náklady zaplatily přímo Elektrickým podnikům až po
provedení, protože subvence od města je z větší části splatná daleko dříve než bude provedeno elektrické
osvětlení.
Přiložen je výkres (patrně whiteprint) velmi zdobného, víceméně novobarokního kandelábru, který je
zřejmě zmiňovaným mosazným kandelábrem, téměř určitě zamýšleným na schodiště ve vestibulu a zároveň
jde zřejmě o onen "jeden výkres", zmíněný jako příloha nabídky.248
V týdnu 814. listopadu se vpředu zdilo cihelné zdivo přízemí (ke konci týdne místy dosaženo úrovně
stropu), vzadu smíšené zdivo suterénu u prádelny a sprch (jejich západní poloviny). Pokračoval též výkop
pro kotelnu a základy jihozápadní rohové místnosti. Bylo též rozhodnuto o provedení oken v západní stěně
v obou rohových místnostech v přízemí. Zbourána byla také část staré kamenné zdi, původně dělící
pozemek. Při neopatrném bourání se mimochodem část zdi sesula, došlo k částečnému zasypání
vykopaných základů a přeražena byla vodovodní trubka, takže nebylo možné daný den pokračovat v
míchání malty a ve zdění.
Osmého listopadu byly Ing. Voříškem udány výšky pro kanalisaci a Ing Růžička po dohodě s Holubem
změnil trasu kouřových kanálů od kotlů ke komínům. Ty měly nově vést v kotelně a ne v podsálí, což
zobrazuje i dochovaný plán.249
Devátého listopadu byl začat výkop základů čtyř pilířů v podsálí a výkop pro kanalizaci ve vestibulu
(konkrétně šlo o výkop pro "páteřní" kanalizační rouru, napojenou přímo na kanalizaci pod ulicí). Týž den
byla také dokončena el. přípojka a bylo dodáno 15 stupňů zadního schodiště. Zmíněn je přitom "kameník
Palouš". Z výkopu byl do "figur" skládán, resp. sypán posléze měřený kámen a písek, dováženy byly
darované cihly (dohromady 10 povozů). Devátého listopadu začala betonáž stropu na severními sprchami.250
V týdnu od 15. do 21. listopadu se dále pokračovalo ve výkopu pro základové zdivo, což bylo hotovo
18.listopadu, kdy byl dokončen výkop pro základ příčky mezi žehlírnou a schodištěm. Tím byly, s výjimkou
základů části pilířů v podsálí, několika tenkých příček, základů bočních vstupů do lázní a skladu paliva,
veškeré výkopové práce hotovy. Pokračovalo zdění základů (kotelna, žehlírna v jz nároží). U prádelny (sz
nároží) byla ve středu 17. listopadu dokončena rovnost cihelného zdiva pod strop. Zdila se také severní část
jižní obvodové stěny u sprch (pod strop dovedena 20.11). Od středy se provádělo šalování pod strop
západní části severních sprch a žehlírny (hotovo 18.11) a na cementovou maltu byly zděny pilíře v podsálí. V
neuvedené části podsálí bylo zřizováno bednění stropu. Pokračoval i výkop pro kanalizaci (18.11 začata v
podsálí).
Zároveň probíhaly v přední části budovy práce na přízemí. V úterý 16. listopadu bylo do výšky stropu
vyzděno zdivo u vestibulu a ve středu u kuchyně a její předsíně (severně od vestibulu). Týž den se
vytahovaly stropnice pro strop nad čítárnou (nově umístěnou v jv nároží) a v sobotu 20. listopadu pro strop
nad kuchyní a chodbou (v sv nároží). Zmíněné stropnice byly na celé stavbě používány ve dvou velikostech
a to o průřezu 20x30 cm pro větší prostory a 18x24 cm pro menší prostory. Pod stropnice byly do zdí
vkládány dubové podložky o rozměrech 33x15 cm.
V části nad níž byly v prvním patře plánovány záchody se v přízemí šalovalo pod betonový strop. Ve
vestibulu bylo připravováno "skruží" (tj. bednění) pro železobetonové pasy pod stěnami malého sálu a lešení
pro zdění zdiva malého sálu (?). Zděna byla také západní zeď příčné chodby a navazující severní zeď sálu
včetně dvou pilířů oddělujících průchody do severního přísálí, zděných na cementovou maltu. V pátek 19.
listopadu byla tato zeď dovedena do úrovně stropu a připravovalo se "skruží" pro železobetonové překlady
otvorů.
248 V AHMP se dochoval dopis El. podniků magistrátu, viz AHMP  Lázně (pozn. 97), v ASL dopis magistrátu jednotě a koncept
odpovědi jednoty magistrátu, uložený v deskách Plány stavby sokolovny 1910.
249 K tomu dochován plán, viz Soupis plánů (č. 5007)
250 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 1316.
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Dodávány byly další kamenné stupně a prahy. Průběžně zmiňovány jsou i dodávky železných kleští a
nosníků. Z výkopu byl opět získán kámen a písek, dováženy byly i darované staré cihly. V úterý 16.
listopadu byl dodán detail topné komory v podsálí a ve čtvrtek 18. listopadu bylo rozhodnuto o prohození
prádelny a žehlírny (prádelna v jz, žehlírna v sz nároží).
V sobotu 20.11 byl v 7 hodin ráno mráz 5°C, v 8 hodin už jen 2,5°C, takže práce s určitými omezeními
pokračovala. Pozoruhodné jsou přitom počty zúčastněných pracovníků. V daném týdnu například
pracovalo 63 zedníků, 52 nádeníků (uvedeno, že 5 nosí cihly a 5 kope základy a vozí písek do figur), 6 žen, 4
učňové, 2 tesaři, 4 kopáči (kanalizace), 1 hlídač a 4 lidé jako dohled.251
Na výborové schůzi 16. listopadu bylo informováno, že městská rada žádá o zaplacení části nákladů za
odkopání staveniště. Byla podána žádost o odepsání této částky. Úřad pro vyměřování poplatků vyměřil
jednotě 45 K, 3 h poplatku (ekvivalent za rok 1909), což se má zaplatit. Stavební fond činil: 54 467 K, 54 h
(oproti minulé schůzi zvýšeno o 3363,71 K). Br. Bedrna upozorňoval, aby se pamatovalo na výzdobu hotové
tělocvičny, jmenovitě fotografiemi jednotlivých odborů. Postupující výstavba také vyvolala u libeňských
občanů zvýšený zájem o vstup do jednoty, takže bylo přijato 18. nových členů.252
V týdnu od 22. do 28. listopadu byly zděny zadní části suterénu u prádelny, kotelny, zadní část
podélných stěn jižních lázní (27.11 částečně dovedeno do výšky stropu) a v přízemí stěny nad severními
sprchami (severní přísálí) a část zdiva sálu.
Dvacátého třetího listopadu byl mráz 7°C a nezdilo se, pouze se kopala kanalizace. Následující dny, kdy
také mrzlo byť méně, se zjevně práce přesunula do chráněnějších částí stavby a jistě i omezila (uváděno 26
zedníků, 1 učeň a 18 nádeníků).
Na schodištích u kotelny byly vysekávají kapsy pro stupně schodů, ty se osazovaly, kopaly se základy
střední řady pilířů v podsálí (evidentně se s nimi čekalo na položení kanalizace) a jiné se vyzdívaly.
Připravováno bylo také šalování stropu vestibulu, intenzivně se prohazoval písek z něhož bylo následně
odvezeno množství fasuňků "šutru", a také se připravovalo lešení pro „páter“ (tj. výtah).
Bylo dokončeno kanalizační vedení v podsálí a začato v příčné chodbě (nejprve jižní, pak severní
rameno), hotová kanalizace se zahazovala, ve střední části chodby se zdila "vstupní šachta". Část kanalizace,
především pod lázněmi, byla totiž vložena do klenutých šachet aby bylo v budoucnu možno potrubí snadno
opravovat a měnit.253
Ve čtvrtek 25. listopadu se konala devátá schůze stavebního dozorstva. Usneseno bylo zrušit postranní
galerie malého sálu (tj. místnosti po stranách malého sálu ve 2. patře), bylo vzato na vědomí, že fa Blecha
zřídila o své újmě v hlavním průčelí a v západní fasádě celkem osm oken a bylo konstatováno, že fa Blecha
objednala stoupací železa do prolézacích komínů bez vědomí stavebního dozorstva u fy Václav Houdek za
cenu 25 K za 100 Kg váhy, což se dodatečně schvaluje s přáním, aby se to v budoucnu už znova nestalo.
Kanalisace byla, za ceny platné pro celoročního kontraktera obce Pražské, zadána fě Blecha. Bylo vzato na
vědomí, že fa Blecha zaslala dopis První českomoravské továrně ohledně objednávky krovu a bylo usneseno
jej zadati přímo Sokolem a Blechu o tom vyrozumět. Schválena byla změna chodby (patrně míněna železná
lávka) v kotelně. Pan Kroupa podal návrh na uspořádání tělocvičného nářadí a zástupci cvič. sboru jej mají
prozkoumati.254 Stavební povolení bylo vzato na vědomí. Bylo uvažováno o zřízení propadla ze sálu do
podsálí (kvůli transportu nářadí). Byl schválen návrh elektrického osvětlení (v přízemí varianta zelená) a
bylo usneseno zadati provedení městským elektrickým podnikům za jednotkové ceny a účet platit přímo
jim.255

251 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 1618, Stavba budovy TJ Sokol (pozn. 193), s. 68, 69 148.
Dodaný plán topné komory dochován, viz Soupis plánů (č. 5008)
252 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
253 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 1819 a Stavba budovy TJ Sokol (pozn. 193), s. 8.
254 Jedná se patrně o plán, uvedený v Soupise plánů pod č. 5016 a 5017.
255 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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Rozpočet kanalizace a vodovodu
Následujícího dne, v pátek 26. listopadu 1909, je datován rozpočet kanalizace, znějící na rovných 9 tisíc
K. Průvodní dopis k tomuto rozpočtu, přiloženým plánům a podmínkám 256 je datován 6. listopadu (ve
skutečnosti prosince257). Protože délka potrubí náležejícího obci a Sokolu je údajně zhruba shodná,
navrhovala kancelář rozdělení nákladů na polovinu.
Z rozpočtu vyplývá, že v celkové sumě 9 tisíc K jsou obsaženy i výkopy vč. zasypání, zhutnění a odvozu
přebytečného materiálu. V určité míře bylo pamatováno i na prosekání zděných konstrukcí. Na ležaté
vedení měly být použity kameninové roury průměrné délky 60 cm o průměrech 20 cm (12 bm), 15 cm (51,5
bm), 12,5 cm (30,5 bm) a 10 cm (14 bm). Izolovány měly být konopným dehtovým provazem a zality
asfaltem. Rozpočet samozřejmě vypočítává i přesné počty spojek, kolen a odboček, čtyř mříží na uliční
vpusti, tří cihelných revizních šachet (celkem 9,2 m3) včetně 27 stoupacích želez a tří litinových poklopů.
Ostatek ležatého vedení kanalizace258 už měl být realizován pomocí litinových rour, opět průměrů 20 cm
(1,5 bm), 15 cm (10 bm), 12,5 cm (110 bm) a 10 cm (21 bm), pochopitelně opět s použitím značného množství
litinových odboček, spojek, kolen, přechodek na kameninu, vpustí, sifonů s lapačem písku (do sprch),
mosazných vpustí "pissoirových", železných konzol atp. I toto vedení mělo být utěsněno konopným
provazem a zaléváno olovem.
Litina měla být použita i na svislé vedení, kde se počítalo s rourami průměru 10 cm (112 bm), 7 cm (37
bm), 5 cm (64,5 bm) a 4 cm (16,5 bm), opět utěsněných olovem a konopným provazem. I zde samozřejmě
doplněných řadou odboček, vpustí, spojek, sifonů, kolen, lapáků "nejnovějšího vzoru" (k okapním svodům)
atp. Počítáno bylo i s použitím několika kusů ventilačních rour ze zinkového plechu č. 13.
Na závěr bylo samostatně uvedeno zřízení přípojky k "uliční stoce" a to zvlášť pod vozovkou a pod
chodníkem, patrně kvůli odlišnému způsobu provedení. Použity měly být opět kameninové roury o
průměru 20 cm (5,45 a 16,6 bm) a pro dvojici odboček k okapovým svodům také 12,5 cm (16 bm).
Vypočítány jsou opět nutné odbočky, kolena, lapáky atp. V rozpočtu je i v ulici přirozeně pamatováno na
vykopání, zaházení, zhutnění a zadláždění a to včetně položky za prosekání betonového zdiva stoky.
Součet všech položek byl na závěr zvýšen o 10% na nepředvidatelné výdaje. K rozpočtu jsou připojeny
přesné a velmi vyčerpávající všeobecné podmínky pro oferenty (celkem 26 stran, mj. bylo nutno předložit
vzorky vyjmenovaných prvků), doplněné a upravené pro konkrétní budovu. Dle přípisu na poslední straně
rozpočet 18. prosince zkontrolovala technická revize městské účtárny a shledala jej správným.259
Jedenáctého ledna 1910 se Hospodářský referát dotazoval, s prosbou o urychlené vyřízení, Kanalizační
kanceláře na přesné stanovení podílu Sokola a obce. V odpovědi z 18. ledna kancelář sdělila, že po dotazu po
přesném využití místností na stavebním úřadu, bylo do přiloženého plánu suterénu 260 zakresleno, které části
kanalizace bude využívat obec, které Sokol a které budou užívat společně. Podíl Sokola mimochodem
vycházel znatelně menší než by měl být, neboť bylo zakresleno pouze ležaté vedení v suterénu, nikoli svislé
části odpadů či odpady ve vyšších podlažích. Naopak jej zvyšovalo to, že Sokolu připadly téměř všechny
okapní svody a kanalizační vpusti ze dvora. Pro společné části byl při výpočtu využit "kotelní koeficient"
1/3 pro jednotu a 2/3 pro obec. Podle tohoto výpočtu by za svislá vedení na Sokol připadlo 2661 K a 10 h, na
obec 393 K a 29 h. Za samostatné části ležatého vedení by na Sokol připadlo 352 K a 20 h, na obec 3894 K a 14
h. Společné části ležatého vedení byly spočteny na 1132 K a 18 h pro obec a 566 K a 9 h pro Sokol. Celkově by
tudíž Sokol hradil 3579 K a 39 h, obec 5420 K a 61 h. Protože se jedná zhruba o 40 a 60%, bylo navrženo
použít tohoto poměru, aby nebylo nutné použít složitých výpočtů při konečném vyúčtování.
Daný poměr evidentně přijala za svůj i městská rada, neboť jej obsahuje i dekret ze 7. února 1910, k
němuž byly přiloženy i rozpočet a plány, vypracované kanalizační kanceláří.261
Už ze 16. listopadu pochází průvodní dopis Vodárenské kanceláře kr. hl. m. Prahy k rozpočtu na
vodovod, zaslaný vodárenskou kanceláří pražské městské radě.
256
257
258
259
260
261

Ve fondu AHMP je nedochovaný, ovšem nachází se v OKTSA, viz Soupis plánů (č. 5013).
Ze 7. prosince pochází "příjmové" razítko hospodářského referátu.
Použitý materiál, umístění revizních šachet atp je vyznačen v příslušných plánech. Viz Soupis plánů (č. 5013).
AHMP  Lázně (pozn. 97).
Plán dochován ve fondu OKTSA, viz Soupis plánů (č. 5013.8).
AHMP  Lázně (pozn. 97).

48

Z rozpočtu plyne, že k uliční přípojce mělo být použito litých rour o průměru 80 a 125 mm. Zmíněn je i
"abnormální" vodní kříž, kalová nádoba, šoupátka, výkop, zasypání, zhutnění, zadláždění atp. Na požární
rozvod měly být použité lité asfaltované trubky o průměru 50 mm. Přesně specifikovaná je i podoba a
vybavení hydrantů. Samotný rozvod vody od vodního kříže do budovy měl být realizován opět pomocí
litinových asfaltovaných rour o průměru 125 mm, 100 mm, 80 mm a 50 mm. Zmíněny jsou také spojky,
kolena, a kupodivu i zahradní hydranty a jejich vybavení.
V budově mělo být použito litých a asfaltovaných trubek o průměru 50 a 100 mm a plechových trub
"systému mannesmann" na teplou vodu o průměru 150, 100 a 70 mm. Uvedena jsou i příslušná kolena,
přechodky, odbočky, měděné kompensační roury, uzavírací i průchodní ventily. K vybavení lázní náležely
mosazné výtokové kohouty a nástěnky, měděné a litinové smaltované koupací vany, mosazné míchací
kohouty a mosazné i měděné sprchy, litinové vanové výpustě a značné množství olověných tlakových rour
o průměru 20 a 25 mm. Dále jsou uvedeny mosazné poniklované roury odpadní, tažené, galvanicky
pozinkované tlakové roury, mosazné přechodky a lité konsoly, lité větráky a dvířka, mosazné přepady a
odpady. Zapomenuto není ani na prosekávání drážek (190 bm) a průchodů ve zdech. Zajímavá je diference
mezi měděnými a smaltovanými vanami. Měděné stály 180 K, smaltované 140 K. Počty přitom odpovídají
počtům van v mužské a ženské části. Obdobné diference lze zaznamenat i u měděných a mosazných sprch,
které ovšem stály shodně 25 K.
Ze sanitární keramiky jsou uvedeny fayencové klosetové mísy pro dámy (kombinované s bidetem), k
nimž náležela klosetová nádržka z dubového leštěného dřeva s vložkou s měděného plechu, mosazná
poniklovaná odpadní roura a dubové leštěné oválné klosetové sedalo a mosazný poniklovaný držák na
papír. Totéž zařízení pro pány, obdobného provedení ovšem s kovovými díly neniklovanými a pouze
natřenými. Fayencové pissoiry se samostatnými nádržkami z dubového leštěného dřeva. A nakonec
fayencová umyvadla s mosaznými niklovanými doplňky. Pro kotelnu je uvedena litinová výlevka, pro
kuchyni smaltované prameníky, dřevěný, mědí vyložený "stůl" na umývání nádobí (tj. dřez) o rozměrech
50x90x30 cm, obdobný na umývání sklenic (50x50x30 cm) a nádržkám na WC podobné nádržky na teplou a
studenou vodu.
Reservoirů na teplou i studenou vodu pro lázně (na půdě) se týká jejich dřevěné obednění, průchodní a
uzavírací ventily, odpadní sifony a tři metry dlouhý jasanový hasičský žebřík. Pro nádrž na teplou vodu je
navíc určen "elektrický teploměr se sedmi doteky", jehož "návěstní tabule" měla být v lázních. Uveden je i
signální zvonek, články a vedení.262
Z průvodního dopisu vyplývá, že náklady na vodovodní přípojku činí 1800 K a náklady na vnitřní
vybavení budovy 29 735K 51h, celkem tedy 31 535 K, 51 h. I v tomto případě mělo být vypsáno ofertní řízení
na dodavatele s tím, že rozpočet s vynecháním cen měl být litograficky rozmnožen a v 75 exemplářích, spolu
s přesnými podmínkami (20 stran, opět mj. požadavek na předložení vzorků) poskytnut za cenu 3 K
případným zájemcům. Oferty se měly předkládat do 11. března 1910.
Sokol má platit veškeré rozvody a vybavení (klosety, pissoiry, umyvadla, výlevky atp.) v přízemí a patře
s výjimkou reservoirů a potrubí k nim, což činí asi 3200 K. Kvůli ušetření nákladu se má provádět jediný
rozvod. Spotřebovanou vodu tedy nebude možné odměřovat a způsob její úhrady a poplatku za nájemný
vodoměr má proto rozhodnout komise. Přiloženy byly tři výkresy, dva rozpočty a jedny podmínky. Výkresy
se ovšem nedochovaly.
Obdobně jako rozpočet na kanalizaci, i tento byl poskytnut městské účtárně k revizi. Ta jej 26. ledna 1910
zkontrolovala a upravila (změnila některé položky a celkově jej navýšila o 110 K, tj. na 31 645 K a 51 h).
Hospodářský referát se poté 7. února dotázal Stavebního úřadu, máli vodovod provádět obec sama, vypsat
ofertu nebo jeho provedení přenechat Sokolu. Stavební úřad (pánové Holub a Lautkamer) 14. února
odpověděl, že by jej měla provést obec sama a o nájemném z vodoměru by měla jednat komise, složená ze
zástupců obce a Sokola. Spotřebovanou vodu doporučuje nechat platit Sokol (který by pak zřejmě
příslušnou část účtoval obci) s tím, že pokud by se měla voda platit paušálem, měla by se k tomu vyjádřit
vodárenská kancelář. Odpadl by ale poplatek za nájemní vodoměr.
Hospodářský referát se tudíž 15. února obrátil s prosbou o rychlé vyjádření na vodárenskou kancelář a
tázal se jí, kolik spotřebované vody připadne na obec a kolik na Sokol. Kancelář 17. února sdělila, že pokud
by se prováděla odbočka pro Sokol zvlášť, stálo by to asi 3200 až 3800 K a stačilo by použít vodoměr o

262 Ibidem.
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průměru 20 mm, zatímco pro lázně bude potřeba vodovod o průměru 100 mm. Proto prý nelze od Sokola
žádat větší poplatek za nájemné z vodoměru.263
V týdnu od 29. listopadu do 5. prosince se zdilo v suterénu u kotelny a pilíře v podsálí (u jednoho pilíře
se 29.11 teprve kopal základ) a připravovalo se šalování pro železobetonový strop nad západní částí jižních
sprch a prádelnou (30.11 zabetonován). Ve čtvrtek 2. prosince se začalo připravovat bednění stropu kotelny
(4.12 zabetonován). V sobotu bylo dokončeno zdivo u kotelny, čímž bylo (vyjma vstupů do lázní a
dodatečných změn) dokončeno veškeré zdivo suterénu. Týž den byly dokončeny i schody do přízemí u
kotelny.
V přízemí se zdila zeď mezi příčnou chodbou a sálem a na cementovou maltu pilíře mezi sálem a jižním
přísálím. Dále byla zděna zadní příčná zeď (zřejmě její severní část) a severní obvodová zeď. V pátek byla
začata i severní část jižní obvodové zdi a šalování pro zadní část galerie. Začato bylo cihelné zdivo prvního
patra nad kuchyní a předsíní u kuchyně (tj. místnosti v sv nároží). V sobotu bylo zmíněno i zdivo nad
knihovnou a čítárnou (tj. jv nároží).
V podsálí se kopalo pro kanalisaci ke kotelně a kladlo se potrubí v severní části příčné chodby. Od čtvrtka
bylo v podsálí zmiňováno i kopání kanálu pro topnou komoru. V kotelně bylo zmíněno patrně kopání
kouřových kanálů. Ve čtvrtek byly také dodány nosiče (nosníky) pod podesty západních schodišť o váze 459
kg.264
Třetího prosince 1909, nařídil magistrát Sokolu zřídit po dokončení stavebních prací před budovou
chodník a vypočítává i přesné podmínky.265

Prosinec 1909, pokračující hrubá stavba
V týdnu od 6. do 12. prosince se v přízemí zdilo nad západní částí jižních sprch a nad prádelnou (tj. jižní
přísálí a místnost v jz nároží), osazovaly se schody a bylo začato se zdivem „estrády“ v patře. Zdilo se i u
šatny nad severními sprchami a žehlírnou (tj. severní přísálí a místnost v sz nároží) a pokračovala práce na
stropech. V úterý 7. prosince byl dokončen strop nad vestibulem a betonovány byly i stropy přilehlé příčné
chodby a galerie v sále (8.12 hotovo). Osazovány byly i stropnice nad sz rohovou místností (v patře) a
šalován byl strop nad jižním přísálím. V podsálí byl kopán kanál přivádějící chladný vzduch, podle všeho
"příslušníky". Ve čtvrtek 9. prosince se pro déšť se sněhem nepracovalo.266
Kromě toho bylo dáno firmě Blecha na vědomí, že jednota u Českomoravské strojírny objednala železný
krov, což zmíněná strojírna jednotě potvrdila dopisem z 9. prosince. Stavební fond činil k 7. prosinci 54 682K
67h.267
V týdnu od 13. do 19. prosince pokračovalo zdění v přízemí nad prádelnou a kotelnou. už v úterý ale
přišel takový mráz, že byly práce zastaveny na celý týden. Část dělníků a zedníků v úterý a ve středu ještě
zakrývala okna a čerstvě vyzděné zdi cihlami a obecně se stavba "opatřovala proti sněhu a mrazu". Ve své
práci pokračovali pouze betonáři, kteří v úterý i středu šalovali stop nad podsálím.268
Nutno podotknout, že podle údajů z pražského Klementina se jednalo o nejchladnější týden celého
zimního období 190910. Minima v něm dosáhly 8°C a mrazivé počasí panovalo i část týdne následujícího.
Údaje z Klementina ovšem zároveň dobře vysvětlují, proč mohla stavba plynule pokračovat prakticky po
celou zimu. Mrazivé dny byly totiž zaznamenány už jen v lednu 1910, kdy teploty pod nulou trvaly zhruba
týden a klesaly maximálně k 5°C. S výjimkou těchto tří chladnějších týdnů a už zmíněných mrazivějších
deseti dní v listopadu se ovšem prakticky po celou zimu teploty pohybovaly nad nulou.269
263
264
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268
269

Ibidem.
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195).
Dopis je dochován v ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a v kopii také v OKTSA, viz OKTSA (pozn. 78).
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137). Dopis strojírny potvrzující zakázku je dochován v ASL – desky Plány stavby sokolovny 1910.
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 2021.
Údaje o naměřených teplotách v roce 1909 a 1910 byla získána pomocí webové stránky: http://www.inpocasi.cz/archiv/stanice.php?
stanice=praha_klementinum Už v pondělí 13.12 byly naměřeny teploty pouze v rozmezí 5 až 0°C a následující dva dny dokonce 6
až 2°C. Ve čtvrtek 16.12 sice nejvyšší naměřená teplota opět dosáhla 0°C , ovšem nejnižší teplota dosáhla 7°C. V pátek se pak
teplota pohybovala v rozmezí 8 až 4°C. Následující tři dny se relativně oteplilo (sobota 4 až +3°C, neděle +1 až +2°C, pondělí 0 až
+6°C). Úterý a středa byly ale opět mrazivé. Jestliže ovšem minima dosáhla 6 a 8°C, maxima zůstávala tyto dva dny na 0°C a tím
mrazy prakticky skončily, neboť žádný další prosincový den nekleslo minimum pod 0°C. V lednu 1910 maxima mezi 22 a 25
lednem zůstávala na 0°C (minima v rozmezí 2 až 4°C) a následně (2528.1) vystoupala na +1°C (minima 2 až 4°C). Pro úplnost
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Ve středu 16. prosince se sešla v pořadí desátá schůze stavebního dozorstva. Bylo usneseno požádat
magistrát o povolení smíšeného krovu. Konstatováno bylo přijetí objednávky českomoravské strojírny.
Jednáno bylo o kolovadle uprostřed sálu270 s tím, že pokud jej odsouhlasí cvičitelský sbor, má se zadat První
českomoravské strojírně. Ústřední prodejna stříkaček snížila ofertu na 250 K za nosiče nářadí, usneseno bylo
proto zadati dodávku jí.
Usneseno bylo také zřídit propadlo 220x140 cm v chodbě před tělocvičnou. Informováno bylo o tom, že
návrh kanalisace a vodovodu byl městskými kancelářemi kanalisační a vodárenskou přeloženy městské
radě. V záležitosti břehu u pozemku určeného pro c. k. reálku bylo usneseno žádat komisionální šetření s
účastí obce a zemské školní rady.
Financování stavby se týkají další dva body. Jednak bylo usneseno, postoupiti jako první splátku firmě
Blecha druhý nevyužitý stavební pozemek (na Libušáku) a ostatní zaplatit hotově. A dále bylo usneseno
podat žádost městské radě za splátku prvních 70% subvence obce Pražské.
Na závěr bylo usneseno doporučiti správnímu výboru změnu projektu tak, že by schodiště ve vestibulu
mělo být nejen, jak plánováno, se stupni žulovými, ale navíc s obložením schodnic a zábradlí leštěným
sliveneckým mramorem. Původní obnos 1753 K a 73 h za žulové schodiště se zděným zábradlím se tím
zvyšuje na 7759 K a 40 h (tj. o 6005 K a 67 h).271
S následným zařizováním budovy pak souvisí dopis městské rady, která se usnesla věnovat Sokolu pro
zasedací síň nábytek (stoly, velká skříň, dvě malé skříně a židle), kterými se Vychovatelna prezentovala na
výstavě (neuvedeno jaké). Jak dokládají další archiválie, Vychovatelna nakonec vybavení zasedací síně
skutečně dodala, ovšem patrně nešlo zmíněný nábytek z výstavy, nýbrž o zcela nově a na zakázku dle
Králíčkových návrhů provedené kusy.272
Také v týdnu od 20. do 26.12 se pro mráz příliš nestavělo. V přízemí se v pondělí pokračovalo zděním
obvodového zdiva jižní lodi a rohu sálu, ovšem od úterý práce mráz opět téměř zastavil, nemluvě o
slavených Vánočních svátcích. V úterý bylo dokončeno ukládání stropnic nad sz. místností a začalo zdění
dvou posledních pilířů v podsálí. V úterý a v pátek byly dodány kamenné schodištní stupně.273
Práce se opět rozběhly v týdnu od 27. prosince do 2. ledna 1910. Pokračovalo se zděním v přízemí v jz
nároží. To bylo 28. prosince hotovo a byly osazeny stropnice, pod které se mj. dávaly dubové "podkladky".
Plynule bylo pokračováno zděním atiky a "estrády" (tj. patra pro hudebníky nad pódiem) a započalo
vyzdívání obvodové stěny v průčelí v patře. V týdnu pracovalo 35 zedníků, 3 učňové, 31 nádeníků a 6 žen. V
První českomoravské strojírně byla zvážena konstrukce hotového železného krovu, který vážil 14 848 kg Ve
čtvrtek 30. prosince bylo také dodáno celkem 10 kusů „nosičů pro nářadí“.274

Leden 1910, pokračující práce
V týdnu od 3. do 9. ledna se pokračovalo zděním obvodového zdiva prvního patra v průčelí. Ve středu
bylo dosaženo výšky stropu a přešlo se na severní stranu. V pátek se v prádelně „vyzkružovalo na
železobetonu“ (tj. bylo prováděno bednění) a v sobotu se připravovalo „skruží pro pas“ termálního okna v
průčelí (do malého sálu). Kromě toho byly položeny stropnice nad polovinou zasedací místnosti.
"Příslušníci" pokračovali ve výkopu pro kanály a topnou komoru v podsálí a zdil se kanál studeného
vzduchu k topné komoře ve vestibulu. Ve středu byly dodány traversy o váze 859 kg.275
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je nutné zmínit ještě chladné dny v listopadu 1909, kdy mezi 18 a 28. listopadem minimální teploty klesly pod nulu a 24.11 dosáhly
5°C, ovšem maxima se vždy pohybovala 1 až 2°C nad nulou. Pouze jediný den (13.11) zůstalo denní maximum pod nulou (2°C).
Toho se zjevně týká dochovaný neprovedený plán, viz Soupis plánů (č. 2007).
Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Dopis je dochován v ASL – desky s dokumenty (pozn. 30)
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 21.
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 2122.
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195)
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4 ledna 1910 požádal Sokol městskou radu o výplatu první splátky městem přislíbené subvence na
stavbu lázní (45 tisíc K, tj. 70%), protože stavba tak pokročila, že je možná začít s instalací lázeňského
zařízení.276
Týž den se konala výborová schůze, na níž bylo o žádosti referováno, stejně jako o nařízení zřídit před
budovou chodník. Kromě to se měly zaslat "poděkovací přípisy" všem dárcům hmot na stavbu, bylo
schváleno zaplatit firmě dodávající tělovýchovné nářadí 250 K za konstrukci, jež musela být zadělána do
betonu a projednáno, aby mohly být menší nutné obnosy vypláceny ihned a ve výboru projednány
dodatečně. Stavební účty mají být proto předávány dozorstvu a pokladníkovi zatím poskytovány pouze
opisy. Stavební fond dosáhl 56 619 K a 65 h.
Na závěr br. místostarosta navrhl, zda by neměl býti stanoven den pro slavnost otevření tělocvičny, což
bylo odkázáno předsednictvu, které se dotáže stavebního dozorstva.277
Žádost o výplatu první splátky ze 65 tisíc K, které byly městem na výstavbu budovy přislíbeny, předala
rada města hospodářskému referátu a ten ji předal k vyjádření stavebnímu úřadu. Stavební úřad (podepsán
Holub) reagoval až 24. ledna s tím, že vyzděn je suterén a přízemí a to včetně železobetonových stropů. V
přední části budovy je zhruba hotovo i zdivo prvního patra včetně stropů. Podmínce vyplatit první splátku
ve chvíli, kdy bude budova dovedena pod střechu tedy vyhověno není, ale nad lázeňskými místnosti přijde
na železobetonové stropy přízemí už pouze položit dřevocementová krytina, čili tyto stropy krov v podstatě
zastupují. V lázeňských místnostech jsou také hotovy kanály pro instalaci potrubí, čili je splněna i podmínka
druhá a instalace lázní může ihned započít.
Dvacátého sedmého ledna konstatovala technická revize městské účtárny, že první podmínka zcela
splněna není a rozhodnout zda částku vyplatit, případně zda vyplatit jen část, má městská rada. Z 11. února
pak pochází přípis technické komise, která doporučuje vyplatit celých 70%.278
V týdnu od 10. do 16. ledna pokračovalo zdění přední části prvního patra (na severní straně). Kromě toho
byly "příslušníky" kopány základy příček v obou suterénních bytech a ty následně vyzděny. Začato bylo i s
výkopem kanálů v severních i jižních sprchách. V podsálí a u topné komory (vestibul?) byl kanál už
vyzdíván. Kvůli přeložené kuchyni se boural vstup ze severního přísálí do sz rohové místnosti, kam byla
kuchyně nově přeložena.279
Pracovalo se i na stropních konstrukcích. Nad "podsálím“ bylo dokončováno bednění následně ve středu
a čtvrtek betonovaného stropu. Poté se pokračovalo bedněním nad "severními šatnami" (tj. severním
přísálím) a žehlírnou (místnost v jz nároží). V sobotu bylo šalování nad severním přísálím dokončeno a
pokračovalo se bedněním v sále navazující severní galerie. Položeny byly také stropnice nad severní
úřadovnou a osazovaly se žulové prahy v suterénu. V sobotu 15.1 dodala Českomoravská továrna změněný
plán podezdívek kotlů a následně došlo k jejich výkopu, dosahujícího hloubky 1,15 m.280
Z 11. ledna pochází dochovaný dopis městské rady, podle něhož "ze zásadních důvodů nevyhovuje"
dříve předložené žádosti (dozorstvo o ní jednalo už 21. října) o prominutí nejrůznějších stavebních
poplatků.
Na schůzi rady královského hlavního města Prahy 15. února bylo proto prostřednictvím radního JUDr
Pika navrženo předepsané dávky účetně odepsat ve formě subvence. Tento návrh byl ovšem zamítnut,
neboť z 16. února pochází dopis starostovi jednoty Filipovi, v němž městská rada opět vypočítává, jaké
všechny poplatky má Sokol zaplatit. Uváděné sumy281 se neliší od těch už dříve požadovaných, pouze
parcelační dávka je snížena na polovinu. Zřejmě tedy byla v nějakém předchozím jednání rozdělena rovným
dílem mezi Sokol a obec, neboť byla součástí společného nákladu na vybudování tělocvičny s městskými

Viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
AHMP  Lázně (pozn. 97).
Změnu dobře zachycují dochované plány, stejně jako změny v obou suterénních bytech a změnu využívání "podsálí" (nově šatny) a
obou přísálí (kde měly být šatny původně).
280 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 2324 a Stavba budovy (pozn. 193), s. 148. Dodaný plán
dochován v ASL, viz Soupis plánů (č. 5010).
281 Šlo o poplatek za výstupky do uličního prostoru ve výši 325 K a 15 h, roční poplatek 20 K za pozemek zabraný rampou a 5 K za
pozemek zabraný přístřeškem, stavební taxu 148 K a 41 h, parcelační dávku 817 K a 30 h a stočné 742 K a 7 h.
276
277
278
279
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lázněmi. Dohromady se jednalo o 2057 K a 93 h s tím, že každý další rok bylo nutné platit 25 K poplatek za
přístřešek a rampu.
Sokol patrně opět žádal o odpuštění a proto Finanční komise magistrátu na svém jednání 24. března
navrhla, aby byly dávky namísto odpisu pouze o rok odloženy a vyřízeny při dělení subvencí na rok 1911.282
Dvanáctého ledna se sešla jedenáctá schůze stavebního dozorstva. Informováno bylo o těchto
záležitostech: Dle požadavku p. Kroupy na přípravu k zavěšení kolovadla měla být uprostřed „estrády“
zabetonovaná trubka o průměru 3 cm ve vzdálenosti 3,9 m od západní zdi. Mramorové plotny byly
vystaveny u Cianiho k prohlédnutí. Magistrát nařídil zřídit před budovou chodník. Byla podána žádost o
vyplacení první části subvence. Kanalizační a vodárenská kancelář vypracovala návrhy a rozpočty na zřízení
kanalizace a vodovodu s tím, že polovinu nákladů na plány a rozpočet má platit Sokol a polovinu obec. Bylo
jednáno s majitelem domu čp 8VIII o odprodej pozemku, jehož bylo zapotřebí ku zcelení pozemku Sokola
na Tyršově náměstí a majitel p. Stejskal slíbil, že dá vědět do konce prosince 1909, což ovšem neučinil.
Bylo rozhodnuto, že veškeré dopisy týkající se stavby mají být ihned předávány dozorstvu. Br. Králíček
slíbil vyřídit zřízení propadla s inženýrem Moučkou. Účet Ústřední prodejny stříkaček za nosiče
tělocvičného nářadí instalované při betonáži a zdění, stejně jako první splátka Českomoravské strojírně za
železný krov v obnosu 6384 K a 64 h byly navrženy k výplatě jakmile přijde subvence obce Pražské. Bratr
Králíček v zastoupení firmy Blecha prohlásil, že stavba bude určitě ku užívání odevzdána do polovice srpna,
a to s výjimkou zařízení lázní a zasedací síně, do níž má Vychovatelna dodat obložení stěn a nábytek.
Dokončení lázní přitom záviselo na dohotovení smlouvy mezi obcí a Sokolem.
Dále bylo usneseno oznámit br. Kroupovi změnu v umístění hrazd a zjistit, zda by p. Pšenička byl
ochoten jako dar místo slíbeného kopaného písku dodat písek říční, třebas i v menším množství. Pro stavbu
a po případě i pro obchod má být dobyt písek v jižním dvoře. Br. předseda dozorstva má vyřídit otázky
ohledně úpravy okolí.
Nakonec byl odsouhlasen návrh br. starosty na přeložení kuchyně do sz nárožní místnosti tak, aby se
místnosti do ulice daly pronajmout a návrh na zřízení dveřního otvoru do nové kuchyně o minimální šířce
150 cm ze severního přísálí.283
V týdnu od 17. do 23. ledna nebylo pro chladné počasí pokračováno ve zdění obvodového zdiva.
Pracovalo se ale na výkopech a vyzdívání kanálů v jižních i severních sprchách (hotovy 19.1), vyzdívání
topné komory a soklů pod kotly v kotelně. V pátek bylo v součinnosti s městskou kanceláří kanalisační
dohodnuto zrušit příčný kanál vedle vzdušného v severních sprchách a místo něj se měly v obou sprchách
zřídit příčné kanály na straně východní.
Práce probíhaly i na schodištích a stropech. Osazovaly se traverzy pod stupně jižního schodiště do
prvního patra a následně byly osazovány samotné žulové stupně. Osazovány byly také stropnice nad jz
rohovou místností v přízemí.
V pondělí byl odbedněn strop v kotelně a následně byl šalován strop severního zadního schodiště,
severní galerie (v sále) a strop nad jižním přísálím a jižními záchody. Ve středu byla zabetonována část
desky nad severním přísálím a galerií, přičemž byly do betonu vloženy trubky pro rozvod elektřiny. V pátek
byla dokončena deska nad jižním přísálím, záchody a jižní část galerie. V sobotu začalo šalování stropu nad
"estrádou" (tj. jevištěm).
Kromě toho "příslušníci" upravovali (tj. patrně vyrovnávali) dvorek na jižní straně.284
Ani v týdnu od 24. do 30. ledna nepokračovalo pro chladné počasí ve zdění budovy. Pokračovala ale
práce na kanálech, které byly kopány (26.1 hotovo), zděny (pod jižními sprchami vyzděny 25.1), klenuty
(segmentová klenba má tloušťku 30 cm) a také dlážděny. Minulý týden přeložený kanalizační kanál se podle
všeho nacházel pod příčnou chodbou. Pokračovalo i osazování stupňů jižního schodiště a práce na stropech.
Nad jevištěm bylo dokončeno bednění segmentového pasu a stropu (26.1) a přešlo se na bednění stropu nad
příčnou chodbou v prvním patře, zřizovalo se i bednění pro pas nad zasedací síní. V pátek 28. ledna byl
282 Vyjádření rady z 11.1 je dochováno v ASL – desky s dokumenty (pozn. 30), vyjádření z 16.2 je v opisu dochováno v AHMP i
OKTSA viz AHMP  Lázně (pozn. 97) a OKTSA (pozn. 78), vyjádření Finanční komise z 24.3 je dochováno na rubu zprávy o
návrhu pro městskou radu z 15.2, viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
283 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
284 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195) a Stavba budovy TJ Sokol, ASL. (pozn. 193), s. 11.
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odbedněn strop vestibulu. Probíhalo také "zřizování" okenních otvorů do prádelny a žehlírny. Ty byly podle
všeho částečně vysekávány do už vyzděného zdiva.
Kromě těchto prací pokračovaly dodávky materiálu (26.1 šrouby, kramle atp. do krovu, 28.1 nosiče (tj.
nosníky) nad okna o váze 1893 kg, 29.1 osm trámových kleští o váze 41 kg), došlo k přestěhování stavební
kanceláře do novostavby načež byla zbourána provizorní kancelář i bouda pro hlídače. "Příslušníci" vyváželi
zem, rovnali dvorek a odkopávali břeh na severní straně.285
I v týdnu od 31. ledna do 6. února bylo dosti chladné počasí a se zděním se tudíž nepokračovalo. V úterý
1. února bylo hotovo jižní schodiště do patra a začalo osazování schodiště severního. Ve čtvrtek 3. února
začalo osazování jižního schodiště do druhého patra. Bednění pro strop vznikalo v předsíni a navazující
úřadovně v prvním patře. Ve čtvrtek bylo bednění hotovo, byly naohýbány železné pruty a strop
zabetonován. Od pátku se šalovalo zábradlí galerie v sále (5.2 hotovo).
První českomoravská strojírna dodala plány vodních reservoirů, kanály byly dlážděny a následně
"zalívány" (podle všeho cementovou kaší) a od pondělí byly kopány a následně vyzdívány i šikmé kouřové
kanály (od kotlů do komínů) v obou zadních schodištích. Kromě tohoto výkopu "příslušníci" kopali severní
břeh a hlinitý písek z jižního dvora byl odvážen na střechy (?) v nedalekém obecním dvoře.286
Na výborové schůzi 1. února bylo informováno o zaslaných děkovných dopisech firmám Hampl, Heller a
Weis za darovaný materiál na stavbu. Městská rada byla jako každoročně požádána za subvenci a odepsání
anuity a stavební fond činil 58 806 K a 87 h. Schváleno bylo stavebním dozorstvem doporučené obložení
schodiště ve vestibulu mramorovými deskami, čímž se rozpočet zvýší o 6 tisíc K.287

Únor 1910, pokračující práce, úhrada za kanalizaci, oferta na vodovod
V týdnu od 7. do 13.února bylo opět přikročeno ke zdění budovy, a to konkrétně podélných zdí sálu nad
galeriemi. Ve středu 9. února bylo ovšem zdění kvůli sněhu na den přerušeno. Ve čtvrtek byly meziokenní
pilíře hotovy pro následně osazované traverzy a přešlo se na obvodové zdivo zadního schodiště a "estrády".
V pátek byla severní obvodová zeď hotova.
Pokračovala i práce na jižních schodišti do druhého patra (10.2 hotovo) a také na zadním schodišti, kde se
osazovaly stupně a byly betonovány podesty (10.2, patrně na obou zadních schodištích). V úterý 8. února
bylo dokončeno betonování stropu příčné chodby v patře. Ve středu byl betonován pas a strop nad severní
částí zasedací síně. Ve čtvrtek byl odbedněn strop podsálí a v pátek se šalovala severní galerie ve vestibulu.
Pokračovala i práce na kouřových kanálech (10.2 hotovy).288
Ze 7. února 1910 pochází dopis městské rady, která zaslala hotové kanalisační plány.289
V úterý 8. února se konala dvanáctá schůze stavebního dozorstva. S přítomným zástupcem II odboru
stavebního úřadu byla učiněna dohoda ohledně odkopávky na severní straně budovy (u provizorního
kostela). Kvůli starým stromům nemělo být kopáno až ke kostelu ale jenom k těmto stromům a odkopávka
měla být zakončena přirozeným svahem který se osází křovinami. Obec měla být požádána o to, aby podél
této prozatímní hranice nechala vysázet živý plot propletený drátem, neboť v těch místech vedla pěšina na
zámecký vrch a byla obava z pádu procházejících osob z výše položeného pozemku na dvůr sokolovny.
Kromě toho zamýšlelo stavební dozorstvo na místě původně projektované prejzové krytiny na zadní
části krovu použít dvojitou taškovou krytinu. První českomoravskou továrnou ale byli upozorněni, že
železná konstrukce není na tuto těžkou krytinu počítána a bylo proto usneseno celou budovu přikrýt
formovanými taškami od firmy Tomášek ve Vysokém Mýtě.
Ústřední prodejna stříkaček zaslala podrobný rozpočet a nabídku na dodání nářadí. Bylo usneseno firmě
sděliti, že bude na dodávku vypsáno ofertní řízení jehož se můžou zůčastnit a o tomtéž bude vyrozuměn i p.
Antonín Kroupa.290
285 Ibidem.
286 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 12 a 148, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 2627. Dodaný plán
nádržek je dochován v ASL, viz Soupis plánů (č. 5009).
287 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
288 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195).
289 Dopis dochován v ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
290 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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V neděli 13. února se konala valná hromada, na níž byl schválen příspěvek 50 h měsíčně od cvičícího
členstva. O velké podpoře stavby a ji realizujícího vedení jednoty svědčí i fakt, že všichni navržení kandidáti
byli zvoleni do svých funkcí a to téměř všichni téměř jednomyslně. Starosta Filip následně poděkoval
činovníkům s tím, že jednota nyní podstupuje veliké břímě a je třeba svorné usilovné práce nejen činovníků,
ale všech. Nejen členů jednoty ale veškerého občanstva naší čtvrti.291
V týdnu od 14. do 20. února bylo (16.2) dokončeno zdivo sálu a tím i veškeré zdivo prvního patra.
Pokračovalo se zděním západní obvodové stěny druhého patra. Zabetonovány byly obě galerie ve vestibulu,
odšalována byla deska v severní šatně (tj. severním přísálí) a zřizováno bednění pro pas z „estrády“ do sálu
a strop "estrády". Pas i strop byl i se stropem nad šatnou hudebníků zabetonován v pátek. V sobotu bylo
dokončeno také jižní zadní schodiště. V sále bylo budováno lešení pro montáž železného krovu a začalo i
jeho přivážení.
Dopisem z 14. února sdělila městská rada jednotě, že vyhověla žádosti Sokola ohledně způsobu placení
za instalaci elektřiny. Sokol má za tuto práci městským elektrickým podnikům zaplatit přímo a práce se má
provádět tak, jak to jednota žádala, tj. podle alterativy II (rozpočtu el. podniků) s vyloučením dodávky
mosazných lustrů a kandelábrů a nahražením těchto levnějšími osvětlovacími tělesy dle bližšího dohodnutí.
O den později, 15. února, pak městská rada schválila výplatu první splátky ze subvence na výstavbu
budovy.292
V týdnu od 21. do 27. února se zdilo zdivo "u malého sálu", tj. zdivo druhého patra (24.2 hotovo).
Pokračovala i práce na betonových stropech. V pondělí se odbedňoval strop v jižním přísálí, ohýbalo se se
železo a pral se štěrk. Od středy se pracovalo na přípravě betonových stropů druhého patra (šalování?),
které byly betonovány od pátku 25.2. Kromě toho byly v suterénu prováděny segmentové klenby.
Segmentová klenba v bočních úsecích příčné chodby je dle zápisu ve stavebním deníku v patě silná 30 cm,
ve vrcholu 15 cm a v místě mezitraktových zdí zpevněna dvěma pasy o šířce 100 cm, vysokých v patě 50 a ve
vrcholu 30 cm. Segmentové klenby v obou bytech jsou silné většinou 15 cm. Nejprve byly prováděny
severně do vestibulu a po jejich dokončení (25.2) se pokračovalo v jižních místnostech.
Pracovalo se i na montáži železného krovu. V pondělí se skládalo nářadí na jeho montáž, od úterý se na
místa jednotlivých nosníků osazovaly žulové podložky (22.2 jich bylo dodáno osm o rozměrech 60x50x35
cm). Kromě toho byly v sobotu vytahovány trámy na strop malého sálu a od středy 23.2 se kopal ve
vestibulu výkop pro ventilační kanál.293
Dopisem z 21. února 1910 zaslala městská rada rozpočty, plány a podmínky zřízení vodovodu. 294 V úterý
22. února bylo na výborové schůzi bratru Paclivlíkovi (?) poděkováno za darovaná prkna, dalším za finanční
dar. Informováno bylo o tom, že městská rada vyhověla žádosti o vyplacení 70% subvence, tj. 45 500 K.
Termín otevření nové budovy byl stanoven na 15. srpna 1910. 14. srpna měly proběhnout župní slavnosti.
Stavební fond čítal 57 546 K a 79 h. Přijato bylo 18 nových členů, což byl zjevně pozitivní dopad nově
budované tělocvičny.295
V týdnu od 28. února do 6. března pokračovala montáž železného krovu (5.3 dokončen) i budování
stropu nad malým sálem (1.3 usazeny stropnice). Na železný krov byly montovány traverzy pro uchycení
rabitzového stropu a ve čtvrtek 3.3 začala stavba dřevěného krovu nad přední částí budovy, pro něž byly už
v předchozích dnech (od 1.3) vytahovány trámy. Kromě toho se odváželo "dříví" z lešení vybudovaného pro
stavbu železného krovu.
Hned v pondělí byly dokončeny minulý týden prováděné klenby v přízemí a osazovány byly stupně
severních schodů do prvního patra, kde byla také betonována podesta a následně bylo začato první rameno
do druhého patra. V suterénu pokračovalo osazování žulových prahů. Vyzdívány byly "nadezdívky" mezi
stropnicemi a nad betonovými stropy. U malého sálu byly podezdívány pozednice. Na galerii velkého sálu
291
292
293
294
295

Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
Oba dopisy dochovány v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 1314 a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 2829.
Dopis dochován v ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).

55

se "pletlo pletivo", což se zjevně týkalo ve středu 2.3 betonovaného zábradlí galerie. Ve čtvrtek se
pokračovalo betonováním zábradlí "estrády". Zároveň byl odbedňován strop v podsálí.
Ve vestibulu pokračovalo vyzdívání kanálu (2.3 zaklenut) a topné komory. Kanál v podsálí byl dlážděn a
omítán. Zmíněno je i jeho klenutí. V kotelně byl prováděn výkop pro kanalizaci. Přeložení kuchyně pro
zábavy si vyžádalo prosekání nového komína, což trvalo celkem čtyři dny (od pondělí 28.3 do čtvrtka 3.3).
Současně začalo prosekávání "rýh" (buďto určených pro potrubí nebo svislých ventilačních kanálů) v
severních šatnách.
V bytě sluhy a v severní části příčné chodby začal výkop pro následně založené a vyzděné příčky.
Zajímavá je zmínka o vkládání "izolačních desek". Také v podsálí, ve kterém bylo zároveň provedeno
provizorní elektrické osvětlení, byl proveden výkop pro základ následně vyzdívané příčky, dělící prostoru
na mužskou a ženskou část šaten. V sobotu 5.3 bylo dohodnuto uprostřed této příčky provést dveře o
rozměrech 120x210 a se žulovým prahem.
V pondělí "příslušníci" vyváželi hlínu a byly dodány střešní tašky. Zmíněna je stavba lešení pro vytažení
reservoirů a v pátek 3.4 začala i dodávka truhlářských prvků osazováním okenních rámů "v severních
šatnách", tj. zřejmě v severním přísálí. V sobotu bylo na jinou Blechovu stavbu do Karlína odvezeno 31 for
předtím vykopaného písku.
Už od konce roku 1909 se na stavbě postupně zmenšoval počet pracovníků, což jistě souvisí s
dokončováním hrubé stavby. V daném týdnu zde pracovalo 22 zedníků, 3 učni, 1. tesař, 26 nádeníků a 5
žen.296
Třináctá schůze stavebního dozorstva se konala v pondělí 28. února a měla obsáhlý program. Bylo
konstatováno, že odpověď od Stejskalů ohledně prodeje chybějící části pozemku, který měl být jako první
splátka předán Blechově firmě, dosud nedorazila. Bratr Králíček oznamuje že inženýr Moučka pracuje na
návrhu propadla. 17. února prohlédli bratři Filip, Holub a Králíček u Cianiho vzorky mramoru na schodiště
a zvolili červený kámen. První českomoravské továrně bylo poukázáno 3192 K a 32 h za železný krov.
Splátka obce Pražské ve výši obnosem 45 500 K došla. Ohledně úpravy okolí budovy byla 18. ledna konána
místní komise a dekretem městské rady bylo povoleno účtování přímo el. podniky.
Pomocné síly při skládání, vytažení a montáži železného krovu bylo usneseno účtovati v režii. Dodávku
nosičů pod nádržky dojednají bratři Filip a Holub s firmou L. G. Boudy. Nátěr železného krovu se zadá
tomu, kdo bude dělat ostatní práci (asi míněna natěračská) pokud podá příznivou nabídku.
Náklad na zřízení vodovodu činí 32 tisíc K z nichž na Sokol připadá částka 3200 K. To bylo vzato na
vědomí s tím, že zařízení dá provésti obec pražská a suma se srazí ze subvence. Žádosti jednoty o odpis
dávek nebylo městskou radou vyhověno a celá věc byla odložena na později.
Sokolu bylo navíc dekretem ze 7. února 1910 uloženo zaplatit náklad na zhotovení projektu a rozpočtu na
kanalizaci. Z nákladu na provedení kanalizace připadá na Sokol 3579 K a 39 h. Bylo usneseno žádat o snížení
obnosu protože vytvořením plánů pražské obci nevznikl zvláštní výdaj, za dozor nebude mít též žádných
výloh, v lázních je položena kanalizace v kanálech takže obec ušetří výkop, zához a případný odvoz
vykopaného materiálu. U zadního a obou postranních dvorů jest potrubí financováno ze 2/3 obcí a z 1/3
Sokolem. Hlavní potrubí a přípojka jsou již hotovy a byly provedeny (Blechou) podle zásad městské
kanceláře kanalisační a za dozoru jejího úředníka, což by mělo být při výpočtu výše platby za kanalizaci taky
vzato v potaz.
Detaily železného krovu na plátně od českomoravské továrny měl vyřídit bratr předseda a stavební
změny sepíše bratr Králíček. Poté se podá žádost magistrátu o schválení těchto změn. Bylo také rozhodnuto
klást podlahu frýzkovou (parkety) ve velkém sále a přiléhajících místnostech do asfalu, zatímco v malém
sále na slepou (tj. prkennou) podlahu. Bratr Sobek má vyřídit s panem Pšeničkou dodávku říčního písku na
místo kopaného . V sále se mají osadit do zdí karnýzy (tj. garnyže či tyče) pro dekorace (tj. patrně závěsy).
Městské radě se má napsat za odepsání (tj. odpuštění) vodného a ředitelství sadů za zřízení živého plotu
u kostela. V kotelně se má uložit kanalizace. Vzdušní i oboje (kanalizační ?) kanály pod sprchami se mají
vyspárovat cementovou maltou bez vypálení (?) a vzdušní kanály překlenout.297
Týž den je datován dopis městské rady o tom, že každoročně udělovaná subvence byla mimořádně
zvýšena na částku 500 K.298
296 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 15.
297 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
298 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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Z 2. března pochází dopis Sokola městské radě ohledně požadované úhrady za kanalizaci a jejího
provádění. V něm jsou dále rozvedeny argumenty uvedené už na jednání stavebního dozorstva o tři dny
dříve: Sokol s výpočtem a rozdělením nákladů vcelku souhlasí, ale požaduje: 1) aby byl jednotě připsán k
dobu náklad ušetřený tím, že bude kanalizace uložena ve vyzděných kanálech 2) aby obec participovala u
odvodnění dvora před kotelnou a u vstupů do lázní ve stejném poměru jako u zařízení kotelny (tj. 2/3),
protože tyto části budovy z větší části sama používá 3) aby v tom smyslu upravila požadovanou sumu 4)
aby od Sokola nebyla požadována suma za vypracování rozpočtu a projektu, protože jej město vypracovalo
ve své kanceláři 5) velká část kanalizace už je nákladem Sokola hotova neboť to vyžadoval postup stavby a
tudíž by tento náklad měl být připsán jednotě k dobru 6) k provedení zbývá pouze malá část kanalizace a
Sokol žádá, aby ji město svěřilo firmě Matěj Blecha, který na závěr přeloží přesný účet a náklad se poté mezi
jednotu a obec rozdělí.
Hospodářský referát předal žádost k vyjádření městské kanalizační kanceláři. Ta k ní 13. března připojila
obsáhlý komentář podle něhož v zásadě uznala bod 1) s tím, že bude nutné navíc použít pro upevnění rour
železné konzoly za 36 K. Tím se úspora 416 K snižuje na 380 K, které mohou být jednotě přičteny k dobu.
Relevantnost požadavku obsaženého v bodu 2 neumí kancelář posoudit, pokud by ale došlo k
navrhovanému rozdělení, vznikl by pražské obci navíc náklad 920 K, což by znamenalo celkově 2659 K a 39
h pro jednotu a 6340 K, 61 h pro obec. Celkový poměr nákladů by tedy by 30 a 70%. Kancelář ovšem k
souvisejícímu bodu 3) podotýká, že by měl být náklad vypočítán nikoli procentuálně, ale podle skutečných
nákladů za kanalizaci užívanou jednotou, obcí a společně. K bodu 4) je konstatováno, že kanalizační
kanceláři vznikl vypracováním projektu a rozpočtu zvláštní výdaj, neboť práce musela být dotyčným
úředníkům honorována mimo jejich pracovní povinnosti. Požadavku tudíž nelze vyhověti. K bodu 6)
kancelář uvádí, že firma Blecha provedla práci za 1522 K a její (neuvedený) celoroční kontrahent provedl
práci za 815 K. Provedena tedy byla práce za 2337 K, zatímco dosud zbývá provést práci za 6663 K. Žádosti
Sokola, aby i tuto práci provedla firma Matěj Blecha, lze v zásadě vyhovět. Muselo by se ovšem dohodnout,
za jaké jednotkové ceny bude práce provedena a zdaliby Matěj Blecha eventuálně z kanceláří
vypracovaného rozpočtu neposkytl nějakou slevu.
Toto vyjádření poskytl hospodářský referát stavebnímu úřadu, který (pánové Holub a Landkamer) ve
vyjádření z 22. března pouze podotkl k bodu 2, že Sokol má vlastní vchod, boční vstupy budou využívat
pouze návštěvníci lázní a že dvůr před kotelnou bude využíván ve stejném poměru jako kotelna.
Technická komise k tomu pouze 4. dubna podotkla, že má být žádosti vyhověno v smyslu návrhu
kanalizační kanceláře. Tak se také, dle dekretu městské rady z 9. dubna 1910 stalo. Není bez zajímavosti, že
tato vyjádření městské rady Sokolu byla adresována přímo Františku Filipovi a to do jeho restaurace u
Choděrů, což se téměř jistě dělo kvůli urychlení komunikace a na na jeho žádost.299
Hned z 22. března přitom pochází dopis Sokola (koncipoval Holub) v němž jednota nabízí okamžité
převzetí práce na kanalizaci Blechovou firmou s tím, že z rozpočtu městské kanalizační kanceláře navíc
slevuje 8%. Jedinou podmínkou je vyplacení sumy připadající na obec ihned po provedení práce a to
hotově.300
V návaznosti na rozhodnutí stavebního dozorstva se dochovaly dva koncepty žádostí datovaných 3.
března (obě koncipoval Holub). V prvním, adresovaném správní radě pražských vodáren, žádá jednota, po
velmi košatém úvodu ve kterém se zdůrazňuje jak důležitost posílení národního uvědomění tak velmi
skromné finanční prostředky s nimiž libeňský Sokol svou tělocvičnu buduje, o odepsání částky účtované za
vodu použitou v průběhu stavby.
Ve druhém dopise adresovaném městské radě žádá Sokol zřízení živého plotu nad odkopaným svahem
u kostela.
K projednání žádosti o odepsání vodného se nám doklady, až na vyjádření městské rady z 30. května,
patrně nedochovaly. Rada žádost dle zmíněného vyjádření na svém zasedání 10. května schválila a z textu
dopisu plyne, že jednota mezitím částku 340 K a 64 h uhradila, což mohla být podmínka schválení žádosti.
Dlouhá doba projednávání totiž nějaká další nepodchycená jednání signalizuje.

299 Žádost i následná vyjádření dochovány v AHMP, viz AHMP  Lázně (pozn. 97) Dektret z 9.4 uložen v ASL v deskách nadepsaných
"Meteor  smlouvy a dopisy".
300 Koncept dochován v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161), hotový dopis v AHMP, viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
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Rychlejší průběh měla druhá žádost. Hospodářský referát požádal 8. března o vyjádření a odhad nákladů
stavební úřad, který (Holub a Landkamer) 2. dubna sdělil, že pokud se provede osázení z obecní zásoby,
bude si úprava vyžadovat asi 200 K. Sedmého dubna návrh podpořila technická komise, 8. dubna jej
schválila městská rada a z 11. dubna pochází vyrozumění o povoleném nákladu 200 K.301
Z usnesení 13. schůze stavebního dozorstva vycházel i městské radě 5. března 1910 adresovaný dopis, ve
kterém Sokol oznamuje, že souhlasí s rozpočty a podmínkami na instalaci vodovodu. Rozpočtenou
„sokolskou“ část nákladu, tj. 3200 K, si má město srazit ze subvence. Vodovodní přípojku by ale měla hradit
obec, protože vodu bude používat především ona.
Hned 7. března tudíž městská rada vyhlásila na provedení vodovodu ofertní řízení s přesnými
podmínkami. Ty jsou téměř totožné s podmínkami z listopadu 1909, přiloženými tehdy k rozpočtu
vodárenské kanceláře. Změny jsou spíše drobné a ve formě ručních vpisků jsou doplněny i do původního
strojopisu. Jedinou zásadnější je škrtnutí pasáže o resrvoirech, což logicky vyplývá z toho, že ty už měla na
starosti První českomoravská strojírna. Doplněno je také datum 18. března 1910, do něhož (do 11 hodiny
dopolední) je nutné ofertu podat. Dokument je pochopitelně opatřen novým datem a podepsán nikoli
stavebním radou zodpovídajícím za vodárenskou kancelář, nýbrž přímo starostou města JUDr Karlem
Grošem.
Výsledky ofertního řízení shrnuje přehledná tabulka z 25. března 1910. Vyplývá z ní, že se přihlásilo
celkem pět uchazečů, kteří nabídli zpracování zakázky za ceny od 20 910 K a 10 h do 25 109 K 92 h. Zakázka
byla poté přidělena Josefu Kovandovi, který nabídl nejnižší nabídku a 28. dubna 1910 s ním byla uzavřena
smlouva. Dochoval se i rozpočet s Kovandou doplněnými cenami. Od rozpočtu zaslaného vodárenskou
kanceláří 16. listopadu 1909 městské radě se liší pouze uvedenými cenami a to velmi výrazně. Rozdíl činí
téměř 10 tisíc K.
Uzavření smlouvy s Josefem Kovandou sdělil Jednotě 7. dubna dopisem stavební úřad (podepsán Holub)
s tím, že v textu odcitoval zřejmě prakticky celé znění dekretu městské rady.302

Březen 1910, krovy, dokončení hrubé stavby, omítání
V týdnu od 7. do 13. března pokračovalo zdění příčky v podsálí, ve kterém byla také vyzdívána topná
komora (v úterý dodány traverzy pro strop, v pátek byla hotova) a dláždily se ventilační kanály. Omítány
byly sokly pod kotli a stavěno bylo lešení pro omítání celé kotelny. V úřadovně v prvním patře byly
vyzdívány příčky. Betonáři ve středu odbednili strop nad jevištěm, ve čtvrtek betonovali podestu schodiště
ve vestibulu, v pátek odbednili strop chodby v prvním patře a pas v malém sále. Kromě toho uklízeli a balili.
Pokračovala i stavba krovu nad přední částí budovy (v pondělí krov severní vížky, v úterý jižní, ve středu
hotov) a ve čtvrtek začalo budování dřevěných částí krovu nad sálem. Ve středu byl vyzdíván štít v průčelí,
po jeho dokončení v pátek začalo vyzdívání štítu západního. Zděny byly i komíny. Od středy bylo
připravováno i omítání budovy (tj. patrně výstavba lešení).
V pondělí byly dodány reservoiry, pro něž byly v úterý usazeny na obě místa traverzy, zatímco nádrže
samotné byly vytaženy na střechu nižší boční části budovy. Ve středu byly vytaženy "na půdu" a ve čtvrtek
a v pátek osazeny. Z dnešního pohledu kuriozitou bylo vrtání tří děr do traverz a jejich následné
sešroubování. Práce ve dvou lidech trvala 6 hodin. V pátek byly také skládány dovezené radiátory, pro něž
byly zároveň na cementovou maltu vyzdívány nízké sokly. Pokračovalo i osazování okenních rámů (8.3 v
severním přísálí, 9.3 v úřadovnách v patře a v zasedací síni). Celý týden pracovali v budově také montéři
elektrického vedení. Dodáno bylo pět vzápětí osazených poklopů kouřových kanálů o váze 136 kg a
objednán byl hromosvod. "Příslušníci" kopali u dvora při ulici a západní břeh.303
V úterý 8. března se konala schůze správního výboru. Oznámeno bylo, že v nejbližších dnech bude
složena 1. splátka ve výši 45 499 K a 90 h. Matěji Blechovi (jedná se o tutéž, která byla poukázána městem
301 Koncepty i vyjádření rady jsou dochovány v ASL, viz: Spisy týkající se stavby (pozn. 161), ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a
Meteor  smlouvy a dopisy (pozn. 299). Žádost Sokola a následná vyjádření dochována v AHMP, fond „Magistrát hlavního města
Prahy I“, část „Hlavní spisovna 17841920“, signatura „B 67/722“ (kart. B 1911), původní desky nesou popis „Prokopávka projektované ulice,
jež povede z primátorské třídy v Praze VIII k zámeckému vrchu“.
302 Koncept žádosti z 5.3 se dochoval v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161), originál pak v AHMP, viz AHMP  Lázně (pozn.
97), kde jsou uloženy i následující písemnosti. Dopis SO ze 7.4 je uložen v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
303 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 16 a 104.
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jako první část slíbené subvence), že městská rada zasílá dekret ohledně dotace zvýšené o 500 K a že byla
zaslána zpráva do denních listů o postupu výstavby budovy. Na téže schůzi bylo mj. zmíněno, že "již dnes
budova v mohutných svých rysech obdiv kolemjdoucích budí“. Schválen byl návrh stavebního dozorstva na
výplatu 3192 K a 32 h. První českomoravské továrně za železný krov. Stanislav Vlasák doporučoval
granolitovou podlahu do tělocvičny.304
Ve čtvrtek 10. března oznámila městská rada dopisem prominutí desáté splátky za pozemek a po dlouhé
době se sešel finanční odbor. Na jeho schůzi bylo jednáno o potřebě sbírky, kdy nebude pouze chozeno od
domu k domu, nýbrž bude dopředu přesně sestaven adresář těch, kteří mají být osloveni. Sbírka měla být
cílena na velké firmy, závody a velkoobchody a vedle ní měla běžet i sbírka povšechná. Na další schůzi
finančního odboru 31. března bylo rozhodnuto, že sbírat se bude i ve školách a útulcích. Dochoval se i
bianko dopis, kterým se jednota obracela na dobře situované jednotlivce.305
Zajímavostí je dvojice vystřižených novinových článků, vlepených k 10. březnu do stavebního deníků.
Články shodně referují o průběhu stavby, o její budoucí funkci i o prováděcí firmě. Zmiňují také v průběhu
kopání základů učiněný nález cenných "předhistorických" předmětů jež stavbě "dodaly skutečné
památnosti".
Oba články zjevně vycházejí z textu (v podstatě jakési "tiskové zprávy"), který sokolové rozeslali 8.
března Národním listům, Národní politice, Hlasu národa (v závorce napsáno "Kurýr") a Českému slovu. V
průvodním dopise se zdůrazňuje, že vybudování sokolovny znamená mnoho pro pražskou osmou část,
neboť ta je "internacionálou vážně ohrožena" (jinde použita formulace, podle níž byla jednota "ohrožována
živlem mezinárodním"). Touto "internacionálou" byla přitom jistě míněna II. internacionála, tj. působení
sociální demokracie či přímo komunistů. Podtržen byl zdůrazněn význam lázní pro místní dělnictvo.
Současně je konstatováno, že vybudováním budovy "cíle úplně dosaženo nebude", neboť aby mohla splnit to
co se od ní očekává, je třeba "buditi pro její účele nejširší zájem".
Kromě už zmíněného textu se dochoval ještě jeden další nedatovaný text. Zda byl napsán a novinám
rozeslán dříve nebo naopak později než text výše zmíněný, nelze říci. Protože se v něm ale nepíše o
vyhlášené sbírce, je patrně o něco starší. Jeho hlavní náplní je popis jednotlivých částí stavěné budovy,
přičemž se zdůrazňuje její účelnost a praktičnost.306
V týdnu od 14. do 20. března začalo omítání kotelny a podsálí, během týdne i jižního suterénního bytu a
žehlírny. Pokračovalo i osazování okenních rámů v suterénu, přízemí i v prvním patře. Hned v pondělí byla
dokončena příčka v úřadovně v prvním patře a začalo vyzdívání oken v malém sále. Ve středu byl
odbedněn oblouk termálního okna tamtéž, v pátek a sobotu strop galerie (chodby) ve druhém patře a
"galerie hudebníků" nad pódiem. Vyzdívány byly i podstavce pod topení. Od středy opět pracovali
elektrikáři a to v suterénu, později i v přízemí.
Zděna byla i korunní římsa v průčelí a poté začalo (ve středu) nahazování "jádra" (tj. hrubé omítky)
průčelí. Ve čtvrtek je uvedeno tažení hlavní římsy, což se patrně také týká průčelí. Zděny byly komíny, od
čtvrtka 17. března byly vyzdívány následně tažené římsy na bocích budovy (u sálu) a zděna byla i trojice
štítů nad zadní části budovy. V pátek je uvedena příprava lešení pro omítání po jižní straně budovy. Tesaři
laťovali krov a pokrývač od čtvrtka "zapostřeloval" krytinu, čímž je zřejmě míněno provizorní pokrytí
střechy tak, aby do ní neteklo. To bylo nad přední částí budovy hotovo v sobotu kdy začalo "zapostřelování"
střechy v zadní části budovy.
Kromě toho "příslušníci" kopali západní a severní břeh, dodány byly šrouby do vazby, kleště na
pozednice (29 kg), trámové kleště (75 kg) a železa do římsy (nosiče 130 kg, kleště 32 kg, T profily 496,5 kg).
Dodány byly i tři elektrické motory (pro velký ventilátor motor 1 HP, pro malý ½ HP, pro napájecí pumpu ¼
HP). Začala i dodávka materiálu pro ústřední topení (uvedeno je skládání beden a „žebrových rour“). Na
jiné Blechovy stavby byly odvezeny tři fůry písku a naopak, pan Pšenička dodal slíbené 2 povozy říčního
písku (tj. 3 m3).
304 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
305 Veškeré zmíněné materiály uloženy v ASL. Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30), ASL  Zápisník Finančního odboru (pozn. 185) a
Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
306 Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194). Kratší článek byl vlepen na str. 35, umístění delšího není zřejmé a mohl být pouze volně
vložen. Původní text i s průvodním dopisem je uložen v ASL v deskách Redakční odbor.
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Ve středu stavbu v doprovodu starosty Filipa a předsedy stavebního dozorstva Holuba navštívil JUDr
Podlipný, který ocenil účelné a praktické rozdělení místností.
V daném týdnu na stavbě pracovalo 17 zedníků, 4 učni, 19. nádeníků a 6 žen. V souladu s průběhem
práce navíc nově přibyli tři "façádníci".307
V pondělí 14. března se konala čtrnáctá schůze stavebního dozorstva. Referováno bylo o těchto
záležitostech: Po intervenci bratří Holuba a Filipa dodala firma L. G. Boudy konzole pod nádržky úplně
zdarma. Paní Stejskalová nabízela na doplnění druhého pozemku sáh2 za 220 K, což bylo uznáno
nepřijatelným. První českomoravská továrna potvrdila příjem první splátky za železný krov a zároveň
upozorňila na splatnost splátky druhé, která má být vyplacena. Župní náčelník bratr Havel po shlédnutí
frýzkových podlah v ústavu choromyslných v Bohnicích doporučil tyto, kladené do asfaltu. Bratři Holub a
Filip vyjednali u fy Heimitz a spol položení frýzkové podlahy o výměře as 80 m 2 do zasedací síně zdarma.
Zedníkům byla za docílení rovnosti zdiva zaplacena odměna. Doporučeno bylo vyplatit tutéž tesařům (40 K
mistrovi, 4 K tovaryšům a 2 K učňům) za provedení zdviže a mistru betonářskému (50 K).
První splátka v podobě pozemku na Libušáku a 40 tisíc korun v hotovosti se doporučuje ihned vyplatit.
Došla nabídka inženýra Moučky na zřízení propadla na 880 K. Cena se zdá vysokou a bratr Králíček proto
zajistí oferty jiných firem. Městské radě má být podána nabídka na převzetí provedení vnitřního zařízení
lázní, protože toto ještě nezačalo a postup stavby vyžaduje aby byly práce v celé budově prováděny
současně.
Firma Blecha má podat nabídku na zřízení izolace pod podlahami v přízemí (tj. v suterénu) a usneseno
bylo, že kvůli úspoře topení má být strop z rabicovy hmoty proveden dvojitě se štukatérskou prací, na níž
má Blecha podat nabídku. Ozdoby na kazetovém stropě ve vestibulu mají být provedeny pokud možno co
nejjednodušeji a nejlevněji. Byla uznána potřeba propojit nejvyšší patro východní části budovy s půdou
točitými železnými schody a zeptat se u Blechy, který takové staré zachované schody prý má v zásobě.
Informováno bylo, že zřízení elektrického plováku v nádržích na teplou i studenou vodu není nutné a
elektrický teploměr v teplé nádržce už je v rozpočtu vodárenské kanceláře uveden. Místnosti které budou
pronajaty městské knihovně a spořitelně mají být vytápěny kalorifery (tj. topnými tělesy) připojenými k
parnímu topení lázní, avšak kondenzovaná voda má být svedena do potrubí Sokola, aby mohla být měřena.
První českomoravská strojírna předloží obci rozpočet na zařízení měřící spotřebu tepla a na elektrické
čerpadlo pro kotelnu, což bude stát as 1700 K a Sokol zaplatí nejvýš třetinu. Povolen byl vyšší náklad 100 K
na úzká topná tělesa do obou přísálí a rozhodnuto bylo položit pro ventilátory ve vzdušních kanálech
zvláštní elektrické vedení.308
I v týdnu od 21. do 27. března pokračovaly drobnější zednické práce. V prvním patře byly od čtvrtka 24.
března u zdvojených a ztrojených oken v prostoru mezi osazenými okenními rámy vyzdívány z cihel
"kanálek" na cementovou maltu pilířky. Od pátku byly ve druhém patře na kratších stranách malého sálu
tenkými příčkami zazdívány původně plánované galerie, čímž z nich vznikla dvojice samostatných
místností. Z lisovaných cihel byly zděny komíny, z části hotové ve středu 23. března, kdy k nim byly dodány
a osazeny 12 cm silné pískovcové komínové desky a pokračovalo i zdění štítů v zadní části budovy.
Započalo i zdění požárního štítu mezi přední a zadní částí budovy a vyzdívána byla "ventilace". Betonován
byl strop kanálů v lázních.
Pracovalo se i na omítkách a to jak v interiéru, kde pokračovalo omítání podsálí (23.3 hotovo severní a
začato jižní), žehlírny a prádelny (25.3 hotova). Tak v exteriéru, kde mu předcházelo vyzdívání korunních
říms, jednak na jižní straně budovy (u sálu), dále v průčelí na severním "arkýři“ a na navazující severní
straně nad přední terasou (od 22.3 omítána). V sobotu 26. března se práce na římse přesunula na jižní "věž" a
nad navazující jižní přední terasu. Po vytažení říms následovalo omítání stěn, které začalo už předchozí
týden v průčelí, od čtvrtka probíhalo na jižní straně sálu a od soboty nad severní přední terasou.
Tesaři pracovali na drobném krovu ventilační věžičky, zaklápěli strop v úřadovnách v prvním patře
(21.3) a v zasedací síni (22.3). V pondělí 21. března začali pracovat klempíři, kteří nejprve lemovali hlavní
římsu, pokládali plechovou střechu za čelním štítem a osazovali kotlíky. Od středy lemovali okap a kladli
žlab na jižní straně u sálu a na severní věži, v sobotu 26. března lemovali další římsy v průčelí a kryli severní

307 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 3943 Stavba budovy (pozn. 193), s. 1718.
308 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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věž. Pracoval i pokrývač, který je ovšem zmíněn pouze jednou (25.3), neboť byl patrně brzděn prací
klempířů.
Montéry z První českomoravské továrny byla začata montáž topení a kotlů (dodány 23.3), čemuž v
kotelně předcházelo osazení a zasklení provizorních oken. Pro instalované rozvody se také sekaly "rýhy" do
zdí. Pokračovala i práce na podezdívkách topení a pro vytahování těles ústředního topení bylo stavěno
lešení a jeřáb. Kromě toho se v sále a navazujících prostorách (přísálí, galerie, "estráda") pracovalo na
elektrickém osvětlení. Dodáno bylo 270 kg „T“ želez pro římsy a další "železa" pro krov. Na Blechovu stavbu
v Karlíně a také na stavbu ohradní zdi kolem parku vedlejšího zámku, kterou prováděl stavitel Jan Krištof,
byl naopak odvezen kopaný písek.309
Pro množství projednávaných bodů zasedlo stavební dozorstvo i v pondělí 21. března. Rozhodnuto bylo,
že v zasedací síni budou místo radiátorů žebrové trouby kryté "plášti" a v "arkýři" lavičkami. V malém sále
se tělesa nevešla pod okna takže měla být ponechána ve výklencích a při parapetech měly být provedeny
hladké "závitkovitě" vedené trouby, kryté průběžnými skříňkami.
Pan Václav Rippe předložil nabídku na nátěr železného krovu ve výši 80 K, což bylo přijato. Provedení
kanalizace svěřila městská rada Sokolu za jednotkové ceny, jež se předem vyjednají. Kámen a písek získaný
odkopávkou dvora se má prodat panu staviteli Krištofovi. Pan Pšenička, který se svého času zavázal zdarma
dodat 100 m3 říčního písku a pak závazek změnil na písek kopaný měl být upomenut, aby především dodal
12 m3 jemného říčního prosátého písku z Manin.
Bratr JUDr Zavadil přečetl návrh smlouvy mezi Sokolem a obcí, jež po menších změnách schválen. Na
závěr bylo usneseno zřídit sprchy pro cvičící členstvo v šatnách v podsálí a to odděleně podle pohlaví.310

Dokončení lázeňského zařízení, sušárna a prádelna
Kromě už zmíněného dopisu z 22. března, kterým Sokol městské radě nabízel převzetí všech zbývajících
prací na kanalizaci a její provedení firmou Blecha, pochází z téhož dne i obdobná, taktéž radou Holubem
koncipovaná nabídka, na dokončení lázeňského zařízení. Sokol v dopise uvádí, že pokud se má otevření
lázní konat společně s otevřením tělocvičné budovy, plánovaném na 14. srpna 1910, pak je nutné aby
pražská obec neprodleně přistoupila k jejich dokončení. Kromě "už projednaných a snad i zadaných" prací
na kanalizaci, vodovodu a rozvodu elektřiny je ještě nutné přikrýt topné, vodovodní a kanalizační kanály
betonovými deskami, provést rabitzové příčky, obložit stěny "kachlíky" a položit dvoubarevnou cementovou
dlažbu, provést úpravu omítky a další drobnější práce. Obdobně jako v případě kanalizace nabízí i v tomto
případě převzetí veškerých prací Sokolem, a to bez jakéhokoli zisku s tím, že práce budou zadány firmě
Blecha, provedeny pod dozorem zaměstnance stavebního úřadu a podle schváleného rozpočtu, eventuálně
podle předem dohodnutých cen v případě víceprací.
I v tomto případě předal hospodářský referát magistrátu dopis s nabídkou Sokola k vyjádření
stavebnímu úřadu, který ji (opět přednosta Holub) ve svém přípise z 1. dubna pochopitelně jednoznačně
doporučil. Navržený způsob je dle přípisu jednodušší, rychlejší a pravděpodobně i levnější. Matěj Blecha
ovšem musí jednotkovými cenami doplnit přiložený rozpočet a podepsat doložku. Teprve po jeho
důkladném prozkoumání může stavební úřad věc definitivně doporučit nebo naopak odmítnout. Část prací
(v rozpočtu body 1 a 2) už ale kvůli postupu stavby stejně musely být provedeny a k provedení zbývá tedy
práce za zhruba 25 tisíc K (24 044 K a 61 h přesně). Týž den návrh podpořily i technická komise a schválila
jej rada města. Sokol o tom rada města zpravila dekterem ze 7. dubna 1910. Na jeho rubu se dochoval
Holubův koncept odpovědi Sokola, datovaný 28. dubna 1910.311
Zmíněný přiložený rozpočet je datovaný 30. března 1910 a podepsaný přednostou I. odboru stavebního
úřadu Holubem. Vyplývá z něj, že kanály pro kanalizaci, topení a vodu měly být zděny z tvrdých cihel na
cementovou maltu, skládající se z říčního písku z pražských obecních náplavek a portlandského cementu z
podolské cementárny. Spáry měly být "vypáleny" (patrně zatřeny) cementovou kaší. Uvedena je i cihelná
dlažba tloušťky 15 cm (tj. zřejmě s cihlami "na stojato") Kanálů bylo celkem 97,6 m při šířce 1 m výšce zřejmě
kolem 80 cm. Jednotlivé kóje byly odděleny příčkami z "rabitzovy hmoty" o výšce 2,3 m, pod nimiž byly
309 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 4450, Stavba budovy (pozn. 193), s. 1819 a 149.
310 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
311 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97), kopie nabídky sokola s přípisem "koncipoval Holub" též v ASL – desky Spisy týkající se stavby (pozn.
161), v ASL dochován i dopis městské rady ze 7.4, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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umístěny žulové "obruby" (jistě kvůli dilataci, neboť pod nimi probíhaly kanály). Příčky byly 4,5 cm silné,
zpevněné pletivem s oky 5x5 cm a tvořené opět říčním písem, portlandským cementem a staroměstského
hydraulického vápna.
O podobě lázní vypovídají i další položky: podkladní beton o tloušťkách 10 a 15 cm, betonové desky s
"vaničkami" do sprch a lázní vanových (vyspádované a s odpady), obklad šamotovými glazovanými
dlaždicemi (broušené, se zakulacením rohů a koutů, max. 12 mm silné), dvoubarevné dlaždice (na způsob
terazza, 26 mm silné, kladené do vápenné malty se spárami zalitými cementem), cementová mazanina
(tvořící podlahu ve sprchách, prádelně a sušárně atp., vyspádovaná a s odtokovými "splávky"), jemná
omítka štuková, křemičitý patentní nátěr na omítku (patent Weidluhoffenův) a Besemerský nátěr
vyčnívajících částí železných konstrukcí rabicových příček. "Pasáž" byla v horní části (nad dveřmi ?)
vybavena celkem čtveřicí kovových prosklených "světlíků" (příček). Použito mělo být "šnůrkové sklo 5 mm".
Záchody měly být oddělené dřevěnými příčkami ze smrkového dřeva, zatímco veškeré dveře (záchodů,
šaten, jednotlivých sprchových a vanových kójí, pasáže, pokladny, čekárny atp.) měly být vyrobeny ze dřeva
borového. Výška dveří byla většinou 210 cm. Jednotlivé kóje měly dveře široké 75 cm. Zvláštností na nich
bylo sklápěcí sedátko o rozměrech 30x45 cm. Uvedeny jsou i dvě prosklené stěny pro pokladny. Kromě nich
jsou uvedeny i další, pro změnu dřevěné "světlíky" (nad dveře šaten, záchodů a pasáže).312
V opisu se dochoval i rozpočet s cenami doplněnými Matějem Blechou, datovaný 15. dubna 1910.
Celková suma, za níž byl Matěj Blecha ochotný práci provést zněla na 28 479 K a 90 h, což je kupodivu
citelně víc než na kolik zní výše uvedený výpočet stavebního úřadu. Matěj Blecha k tomu navíc v
dodatečném (?) přípisu uvádí, že "dle společné úmluvy upravil jednotkové ceny některých položek", takže
celková suma byla nakonec 28 499 K a 17 h. V přípisu stavebního úřadu (podepsán Holub) z 28. dubna se
uvádí, že úřad rozpočet prozkoumal, ceny považuje za přiměřené a uváděné sumy odpovídají původnímu
Blechovu rozpočtu na výstavbu celé budovy. Některé ceny ovšem úřad upravil a celková suma podle jeho
výpočtu zní na 28 489 K a 18 h. Úplně na závěr opisu je připojeno lakonické vyjádření Technické revize
účtárny ze 4. května 1910. Podle něj byl rozpočet zkoušen s původně uvedenou sumou 28 479 K a 90 h a byl
upraven.
Jak už bylo zmíněno, k Blechou doplněnému rozpočtu se dochoval průvodní dopis Sokola z 28. dubna, k
němuž opět máme dochovaný i Holubův koncept. Jednota v něm ovšem pouze konstatuje, že jednota žádá o
pokud možno co nejrychlejší vyřízení. Protože vyjádření Stavebního úřadu už bylo součástí rozpočtu,
poskytl jej hospodářský referát rovnou technické revizi městské účtárny. Ta 4. května uvedla, že rozpočet
byl zkoušen a upraven s tím, že položka č. 21 se dle poznámky stavebního úřadu upraví až po zhotovení
detailního nákresu. 6. května doporučili schválení rozpočtu Technická komise a týž den jej rada města
schválila.
O kladném vyřízení žádosti nebyl Sokol zpraven přímo, neboť rada dekret ze 14. května zaslala pouze
městské účtárně a stavebnímu úřadu, nýbrž dopisem stavebního úřadu (podepsán Holub) ze 17. května
1910.313
I v týdnu od 28. března do 3. dubna pokračovaly drobnější zednické práce. Klenut a následně dlážděn a
omítán byl kanál přivádějící čerstvý vzduch v severním podsálí a tamtéž se zřizoval rabitzový strop ve větší
topné komoře. Dokončen byl ve středu 30. března a práce "rabicářů" pokračovala teplým vzdušným
rabitzovým kanálem v severním podsálí. Ve čtvrtek začalo také "rabicování" kouřového kanálu z bytu
lázeňského. Na počátku týdne byly dokončeny příčky ve druhém patře, načež se ve středu titíž pracovníci
přesunuli do přízemí, kde vyzdívali příčky předsíní a záchodů. Dokončena byla "jižní ventiace" a osazena
komínová deska. Pokračovalo i vyzdívání říms a štítu na severní straně u sálu. V sobotu 2. dubna byly zděny
hlavní římsy a štíty u předních schodišť.
Práce pokračovala i na omítkách. V interiéru bylo stále omítáno v jižním podsálí (tj. v ženské šatně).
Pokračovalo i omítání fasády v průčelí a navazujících úsecích přední části budovy, stejně jako na jižní straně
sálu. V úterý 29. března začala i práce na sgrafitu v průčelí. Vnější omítky ovšem zbrzdilo počasí, neboť ve
středu a čtvrtek se pro sníh nepracovalo (ve čtvrtek 31.3 bylo naměřeno  4,5°C, v pátek 1.4 3°C).

312 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
313 Ibidem. Dopis ze 14.5 je dochován pouze v konceptu. Dopis ze 17.5 je dochován v ASL, stejně jako koncept dopisu z 28.4,
dochovaný na rubu dopisu městské rady ze 7.4, viz ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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Tesaři pracovali na krovu ventilační věže (31.3 hotova), kterou následně "šalovali", stejně jako obě věže a
mansardovou římsu. V práci na záklopech pokračovali v sobotu 2. dubna položením záklopu nad jižní
polovinou zasedací síně a týž den „námětkovali“ nad severní terasou (?). Klempíř kryl plechem severní věž a
od pátku 1. dubna lemoval mansardovou římsu a komíny a kladl žlaby. V sobotu je uveden pokrývač, který
kryl střechu nad přední částí budovy.
V jižních sprchách byly osazovány okenní rámy, což bylo v pátek hotovo a práce se přesunula do sprch
severních. V sobotu také truhlář "dodal a obil dveře v bytě lázeňského, které ihned natěrač podložil a
zámečník okoval", což souvisí s využíváním této prostory jako stavební kanceláře. Zmíněné "obíjení" podle
všeho znamená osazení dřevěné zárubně, zatímco "okováním" se rozumí osazení závěsů a zámku.
Termínem "podložení" se pak nepochybně rozumí první podkladní nátěr.
Montéři První českomoravské strojírny "stavěli radiátory". V zasedací síni byla pro „žebrové trouby“ v
úterý a středu 29 a 30. března rozšířena podezdívka. K osazování radiátorů byly do stěn, podle uvedeného
materiálu pomocí kaše z cementu a sádry, zazdívány konzolky. Elektrické osvětlení bylo prováděno na
galerii malého sálu. Na jiné staveniště byly dodány 4 povozy kopaného písku.
Intenzitu práce na vnějších omítkách podtrhuje tento týden uváděných 10 fasádníků. Kromě nich
pracovalo 17 zedníků, 4 učňové, 26 nádeníků a 7 žen.314
Zcela bez ofertního řízení se obešel výběr firmy, dodávající zařízení na automatické měření
kondenzované vody. Zmíněné zařízení umožnilo přesně určit množství tepla vyprodukovaného pro oba
zúčastněné subjekty a dodala jej také První českomoravská strojírna. V dochované nabídce z 1. dubna se
továrna odvolává na druhý paragraf uzavřených zvláštních podmínek pro zadání ústředního topení a na
dohodu se stavebním dozorstvem. Dle nabídky se přístroje na všech čtyřech větvích parního potrubí
uváděly do provozu kondenzovanou vodou která se vracela zpět do kotle. Protože u dvou ramen nebylo
možné umístit měřící přístroj nad nejvyšší možnou hladinu vody v potrubí, byly do systému navíc
namontovány dvě nádržky, do nichž voda přes měřící přístroje stékala a po jejich naplnění indikovaném
pomocí plováků byla čerpadly do kotlů přečerpána. V dopise zmíněné plány a rozpočet se patrně
nedochovaly.
Hospodářský referát poskytl nabídku 7. dubna k vyjádření stavebnímu úřadu, který (opět rada Holub)
19. dubna označil uvedené ceny za přiměřené, navrhl rozdělení nákladu podle téhož klíče jako u nákladů na
kotelnu a zcela doporučil. Celkový náklad dle tohoto vyjádření činil 3160 K, takže na jednotu připadlo 1053
K a na obec 2167 K. Dvacátého druhého dubna návrh podpořila i technická komise a týž den jej schválila
rada města. O tomto rozhodnutí byla jednota informována dekretem z 25. dubna 1910 a ta s ním 2. května v
Holubem koncipovaném dopise vyslovila souhlas.315
Z pátku 1. dubna pochází i Holubem koncipovaný dopis jednoty, v němž se A. Blechovi sděluje schválení
změny provedení schodiště ve vestibulu. Namísto stupňů z obyčejné žuly mají být ze žuly blatenské,
profilované a s leštěnou, 5 cm širokou ploškou na vrchní a přední straně a zábradlí plánované jako zděné,
omítané a s ozdobnou omítkou má být obloženo leštěným červeným sliveneckým mramorem s kovanou
výplní. Nové provedení má vycházet z jednotkových cen Blechou předloženného rozpočtu ze 17. ledna
1910.316
Ze soboty 2. dubna pochází dopis stavebního úřadu, adresovaný hospodářskému referátu magistrátu,
ohledně oferty na zařízení sušárny a prádelny. Stavební úřad (podepsáni přednosta Holub a inspektor
Pavlas) v něm sděluje, že vypracoval návrh a dva rozpočty na zařízení prádelny, sušírny a mandlovny v
budově Sokola s tím, že je nutné práce co nejrychleji zadat. Doporučuje tedy "omezené ofertní řízení" s tím,
že na práci strojnickou a instalatérskou má být vyzváno celkem pět firem (Českomoravská továrna na stroje,
Továrna pracích strojů V. Merlet a "výrobci pracích strojů" J. Vitouš, A. Prokůpek a J. Štros.), na práci
truhlářskou tři (Jos. Pechlát, A. Pekárek, B. Micka). Celkový náklad byl rozpočten na 7600 K. Zednické práce
(dlažba, obklady) byly pojaty do rozpočtu na dokončení lázní.
Hospodářský referát věc předal v pondělí 6. dubna městské účtárně k revizi. Ta 13. dubna konstatovala
předložené rozpočty správnými, ovšem s poznámkou, že o výši stavebním úřadem udaného nákladu se
314 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 69, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 5055.
315 Příslušné dokumenty opět dochovány v AHMP, viz AHMP  Lázně (pozn. 97). Dopis z 25.4 i na jeho rubu psaný koncept odpovědi
dochován v ASL , viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
316 Dopis dochován v ASL – desky Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
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nelze vysloviti, neboť nejsou udány ceny za práce jednotlivé. Dále bylo konstatováno, že z částky 40 tisíc K
vyčleněné na vnitřní zařízení lázní není dosud ničeho vydáno. 22. dubna návrh doporučila i technická
komise s tím, že namísto Prokůpka a Štrose měla být oslovena firma Zuber. Týž den návrh schválila i
městská rada, která o tom následně zpravila městskou účtárnu a stavební úřad.
Dle dochovaných rozpočtů na truhlářské práce v prádelně, sušárně a mandlovně se oferty zúčastnily dvě
firmy. Josef Pechlát nabízel provedení truhlářských prací za 173 K a později sumu snížil na 150 K, Bedřich
Micka nabídl sumu 122 K. Přesto byl technickou komisí 17. června vybrána firma Pechlát, což týž den svým
rozhodnutím stvrdila i městská rada.317
K průběhu ofertního řízení na práci strojnickou a instalatérskou se kupodivu zřejmě žádné archiválie
nedochovaly. Požadované zařízení ovšem dodala První českomoravská továrna.318

Duben 1910, omítání, instalace rozvodů a zařízení, pokrývačské práce atp
V týdnu od 4. do 10. dubna se v podsálí rabitzoval teplý kanál (9.4 hotov v severním a začat v jižním) a
tamtéž bylo dokončeno klenutí vzdušného kanálu. Osazen byl ventilační uzávěr topné komory a ve čtvrtek
7. dubna začala i příprava rabitzování větracích kanálů velkého sálu (v prostoru krovu ?). V sobotu 9. dubna
je uvedeno i ne zcela srozumitelné a lokalizovatelné prosekání ventilačního otvoru pod topným kanálem pro
větrání sprch a překlenutí téhož. Vykopán byl i základ pro následně vyzděnou příčku v jižní části chodby v
suterénu (mezi čekárnou a chodbou před šatnami) a zděny byly i příčky u záchodů v přízemí.
Od úterý 5. dubna se omítalo v bytě sluhy a od pátku 8. dubna v úřadovně. Na exteriéru byly omítány
římsy a fasáda na jižní, východní a severní straně. Od středy 6. dubna byla zděna a následně omítána i římsa
severního štítu při komínu ústředního topení a ventilace, na který byly ve čtvrtek 7. dubna dodány a v
sobotu osazeny pískovcové krycí desky. V sobotu 9. dubna začalo i zdění atik na přední severní terase.
Tesaři zapažovali jižní věž a touto prací také ve středu 6. dubna svou práci na krovu hlavní části budovy
vůbec dokončili. Kromě toho nad malým sálem kladli záklop prkny 2,6 cm silnými. Ve čtvrtek 7. dubna
stavěli krov pro dřevocementovou krytinu na předních terasách a v pátek tentýž krov na terasách zadních. V
sobotu krovy předních teras bednili a zároveň započali podbíjení stropů a to stropem v malém sále.
Uvedeno je i podbíjení stropu severní místnosti ve druhém patře u malého sálu (tento strop je ovšem zřejmě
betonový).
Klempíř kryl jižní věž, ve čtvrtek 7. dubna lemoval a kladl žlab na severní straně sálu a východní straně
severního schodiště, v pátek plechoval úžlabí nad sálem a římsu na severním štítě, čímž dokončil veškeré
plechové lemy hlavní římsy. V sobotu začal s poměďováním krytiny severní věže. V sobotu 9. dubna
pokrývači zapostřelují úžlabí nad sálem.
Montéři Českomoravské továrny pokračovali na rozvodech topení a v sobotu začala montáž kotelny.
Pracovalo se i na elektrickém osvětlení a v pátek 8. dubna začal zámečník s úpravou děr ve schodech pro
osazení zábradlí. V tomto týdnu pracovalo už 12 fasádníků a dále 17 zedníků, 4 učňové, 27 nádeníků a 7
ženy.319
V úterý 5. dubna zasedal správní výbor jednoty. Informováno bylo o tom, že firmě Blecha byla
poukázána částka 40 tisíc K a zbytek byl ponechán na účtu poštovní spořitelny. Vyplacena byla i druhá
splátka První českomoravské továrně ve výši 3192 K a 32 h. Blecha i První českomoravská už také přijaté
platby kvitovali. Městské rada odepsala splátku 290K 26h za pozemek. Elektrické podniky zasílají účet za
práci instaltérskou. Stavební fond činil 60 602 K a 41 h.320
V týdnu od 11. do 17. dubna byly prováděny omítky v suterénu v příčné chodbě před jižními sprchami.
V sobotu 16. dubna se práce přesunula do chodby před severní sprchy. Kromě toho bylo omítáno i v
místnostech druhého patra, konkrétně v horní části obou schodišť (11.4 zmíněno jižní, 14.4 začato severní), v
galerii malého sálu (14.4) a v obou místnostech (13.4 severní, 15.4 jižní).321 Současně (14.4) byl v
železobetonovém stropě severní místnosti prosekán otvor pro šnekové schodiště na půdu. Strop byl nejprve
317
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Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Patrné je to mj. ze stavebních deníků a dochované plánové dokumentace.
Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 22, 69 a 76, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 5562.
Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
U severní místnosti je 11.4 zmíněno rákosování, ovšem tento strop je podle všeho betonový. Předchozí týden je zde ovšem zmíněno
i podbíjení. Zatím není jasné, čím tento rozpor vysvětlit.
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podepřen, byly prosekány otvory a nakonec přeštípány a přeřezány dráty. Sádrovou omítkou byl od úterý
12. dubna omítán v pondělí rákosovaný strop malého sálu. V sobotu byla práce ve druhém patře zřejmě
hotova, neboť byly omítány nižší části obou schodišť a budováno lešení v příčné chodbě 1. patra. Kromě
toho bylo omítáno i zdivo na půdě v přední části budovy.
V jižním podsálí pokračovalo rabitzování ventilačního topného kanálu. To bylo ve čtvrtek 15. dubna
hotovo a rabicáři se přesunuli do jižní části příčné chodby (patrně v suterénu), kde opět pracovali na
topném kanálu. Rabitzován byl i ventilační kanál nad velkým sálem (16.4 zmíněna jeho západní část).
Na exteriéru budovy byly vyzdívány atiky teras (11.4 severovýchodní, 15.4 jihovýchodní) a jižní
"komínový" štít (zmíněn 16.4). Omítána byla severní, východní i jižní fasáda, přičemž ve středu 13. dubna už
bylo omítáno i v úrovni prvního patra (15.4 navíc zmíněno omítání štítu jižního schodiště a 16.4 jižní
zábradlí u přední terasy).
V sobotu 16. dubna se na půdě „zanášely šutry“, "vápenný rum" a dláždilo se topinkami (půdovkami).
Tato práce přitom byla průběžně prováděna po řadu následujících týdnů, zjevně v závislosti na produkci
vhodného "šutru" (tj. stavebního odpadu, vznikajícího například při upravování různých otvorů,
prosekávání "rýh", čištění místností po omítání atp.). Jím zasypané a upěchované části podlahy půdy byly
následně dlážděny. Tesaři podbíjeli strop v zasedací síni a zapažovali dřevocementové střechy (obojí 11.4),
podbíjeli stropy úřadoven v prvním patře (12.4), stropy v přízemí (13 a 14.4) a zřizovali lávku nad velkým
sálem (15.4 dokončena).
Klempíř lemoval severní komínový štít (11.4), kladl žlab u přední severní terasy a lemoval atiku (12.4),
římsy pod atikami (13.4), oba "schodišťové" štíty (15.4), římsy na jižním a východním průčelí (16.4), kryl
ventilační věžičku (14.4) a poměďoval věže (16.4). Ve středu a čtvrtek se práce, dle použitého množného
čísla, účastnilo klempířů více.
V úterý 12. dubna začal pokrývač pracovat na definitivní krytině. Nejprve nad přední částí budovy (12.4
zmíněn nad mansardovou římsou), později nad částí zadní. I pokrývač je přitom ve čtvrtek zmíněn v
množném čísle. V úterý pracoval asfaltář, který pokryl zapažené dřevocementové střechy první vrstvou
lepenky.
Montéři První českomoravské továrny pracovali na rozvodu ve sprchách (patrně severních) a montovali
článkové kotle v kotelně (12.4 třetí kotel, 13.4 čtvrtý, 14.4 pátý a roztříďovač páry, 15.4 zmíněn opět
roztřidovač páry a rozvody v kotelně). Osazovány byly i ventilační mřížky a to dvě v rabitzovém kanále
(patrně v podsálí) a dvě v malém sále. Jak vyplývá ze zápisů stavebního deníku, prováděli tuto činnost
nikoli montéři ale zedníci a nádeníci. Současně je zmíněno i snížení některých ventilačních otvorů. Začato
bylo též s pracemi na vodovodu a to v jižních sprchách. V suterénu (v severních sprchách) pokračovala i
práce na rozvodu elektřiny.
V souvislosti s rozvodem vody a topení sekali zedníci a nádeníci tento týden "rýhy pro rourovody". Není
přitom jasné, zdali těmito "rýhami" nebyly i v plánech zakreslené svislé ventilační šachtičky, případně
nějaké kanálky v podlaze, snad určené k odvodu vody. Zmíněna je totiž „cementová omítka rýh a spádech z
nich“. Někdy je zmíněn i štuk. Rýhy ve sprchách se na přání inženýra Kapitána a na rozkaz inženýra
Landkamera omítaly cementovou omítkou.
Dodáno bylo 144 kg úhelníků pro lávku na půdě nad velkým sálem, konzoly komínové lávky a žebříky k
nim.322
Z pondělí 11. dubna pochází dopis druhého odboru stavebního úřadu městské radě, ve kterém ji
informuje o proběhlé odkopávce staveniště Sokola s tím, že náklad činil 9798 K a 9 h. Rada tuto v pořadí
druhou odkopávku povolila 15. října 1909 a náklad se měl srazit z přislíbené subvence. Práce
nezaměstnaných probíhala od října 1909 do března 1910, téměř přesně pět měsíců. Dopisem z 15. dubna o
těchto skutečnostech městská rada informovala jednotu.
Ta 4. června požádala o odepsání žádané částky, stejně jako se to stalo v případě první odkopávky.
Argumentováno bylo tím, že při vyhotovení rozpočtů budovy nebyly náklady na odkopávku započítány a
navíc se prý při stavbě vyskytla řada nepředvídaných prací. Jednota tudíž může tyto nečekané náklady
financovat jen s největším vypětím sil. Dále se argumentuje tím, že obec umístěním lázní do budovy Sokola
ušetří značný obnos a tím, že práci provedli nezaměstnaní příslušníci obce jako práci z nouze a to v situace,
kdy pro ně jiná práce nebyla a konečně, že právě budovanou novostavbou Sokol značně přispěl k okrase
nejen nejbližšího okolí, ale celé obce.
322 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 2224, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 6269.
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Hospodářský referát se 7. června otázal městské účtárny, ze které položky by bylo možné částku čerpat,
pokud by na žádost bylo přistoupeno. Účtárna 10. června odpověděla, že by bylo čerpáno, tak jako v případě
první odkopávky, z důchodů obecních. Žádost následně 17. června podpořila technická komise a týž den jej
schválila i rada města. O rozhodnutí následně dekretem z 30. června informovala městskou účtárnu a
Sokol.323
Z pátku 15. dubna pochází text "krátké zprávy", kterou jednota rozesílala novinám. V úvodu je
konstatováno, že jednota staví novou budovu s přispěním obce a s nákladem přes čtvrt milionu korun.
Rozlohou a výpravou půjde o budovu representační a bude se v ní soustřeďovat veškerý osvětový a
společenský život v Libni, neboť tělocvična bude přizpůsobena i divadelním účelům a milo lázně v ní bude i
přednáškový sál, knihovna s čítárnou, síně poradní a jiné. Následně je konstatováno, že budova upoutává
pozornost občanstva místního i z dalekého okolí a že se z pod právě dokončeného krytu (tj. sřechy), v předu
mocně vypjatého a dvěma vížkami ozdobeného, rýsuje moderní fasádou s heslem sokolským. Opomenuta
není ani bronzová deska se sokolskými symboly. V závěru textu je pak zmíněno, že náklad na budovu není
dosud pokryt a proto byla vyhlášena sbírka.324
V týdnu od 18. do 24. dubna pokračovalo omítání severní části příčné chodby v suterénu (hotovo 19.4), v
prvním patře severní přední schodiště, příčná chodba, předsíň, úřadovny a záchody. Ve čtvrtek 21. dubna
byl dokončen strop malého sálu a od pátku pokračovalo omítání jeho stěn.
Pokračovala i práce na konstrukcích z "hmoty Rabitzovy" v suterénu v severní části chodby na "topném
větracím průduchu". Ten byl dokončen ve středu 20. dubna a začato bylo rabitzování stropu "estrády
hudebníků". Pokračovala i práce na západní části větracího kanálu na půdě nad sálem. Práce na tomto
kanálu je uvedená i následující dny, ovšem ve středu je zároveň uvedeno snižování lešení ve velkém sále,
předtím využívané jistě právě pro provádění tohoto kanálu. Od čtvrtka 21. dubna ve velkém sále probíhala
práce na dvojitém rabitzovém stropě. Týž den byly rabitzovány také železobetonové "trámy" u schodišť v
prvním patře a od soboty 23. dubna se rabitzoval železobetonový strop v severovýchodních místnostech v
přízemí.
Na půdě pokračovalo „zanášení šutru“ a dláždění topinkami. Ve středu 20. dubna byly vyzdívány
pilířky v okně malého sálu, v pátek 22. dubna byl zděn jižní "komínový" štít, kde byly v sobotu osazeny
komínové desky.
Omítána byla severní, východní a jižní fasáda. V průčelí při severozápadním nároží bylo ve středu 20.
dubna sneseno lešení do úrovně přízemí a omítalo se při okně malého sálu a jihovýchodním nároží. Práce v
přední části budovy byla ovšem zjevně poněkud napřed, neboť teprve v sobotu 23. dubna bylo začato s
omítkou jižního komínové štítu.
Tesaři v úterý 19. dubna pracovali na žaluziích větrací věže, ve středu podbíjeli strop v knihovně a
čítárně (v jv nároží v přízemí) a ve čtvrtek 21. dubna postavili krov pod dřevocementovou krytinu na severní
zadní terase.
Klempíř v pondělí poměďoval jižní věž. Kromě toho kladl úžlabí (patrně u komínových štítů) a lemoval
římsy. Ve středu přitom bylo klempířů více. Pokrývač pokračoval se střechou nad velkým sálem a ve čtvrtek
21. dubna sklenář zasklil střešní okénka.
Na vodovodu se pracovalo v jižních sprchách a také pokračovala práce na „na cementové omítce rýh“.
Tato práce byla v sobotu 23. dubna v jižních sprchách hotova a pokračovala v severních. Kromě toho byl v
úterý a středu zmíněn „požární vodovod a pro záchody a lázně“ v chodbě před jižními sprchami. První
českomoravská továrna pokračovala v montáži potrubí v kotelně a ve sprchách. V přísálích pracovali
elektrikáři.
Dodány byly komínové lávky, kryt kanalsační šachty do suterénu (19.4 osazen) a drátěné síťky pro
ventilaci fasády. V týdnu pracovalo 15 fasádníků, 20 zedníků, 3 učňové, 28 nádeníků, 7 žen a tesař.325
V pondělí 18. dubna se konala šestnáctá schůze stavebního dozorstva. Bylo rozhodnuto, že u kotelny se
má zřídit skladiště paliva a vypracovat náčrtek. Schváleno bylo vycementování rýh pro vodovodní potrubí
323 Dopis z 11.4, koncept dopisu z 15.4 a dopis ze 4.6 včetně přípisů o následném jednání magistrátních odborů uloženy v AHMP, viz
AHMP  Lázně (pozn. 97). Originál dopisu z 15.4 i Holubův koncept odpovědi uložen v ASL, viz Meteor  smlouvy a dopisy (pozn.
299).
324 Viz Redakční odbor (pozn. 306).
325 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195).
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ve sprchách, má se učinit opatření pro větrání kanálů pod sprchami a rozhodnuto bylo zřídit hydrant ve
dvorku při sv rohu budovy. Ohledně osvětlení zasedací síně bylo rozhodnuto, že má být provedeno po celé
délce stolu a to tak, aby na jedno otočení „hořela“ polovina žárovek, na druhé všechny. V „arkýři“ má být
samostatné světlo.
Informováno bylo, že plány železného krovu na plátně pro magistrát jsou hotovy. Bratr architekt Králíček
převzal návrh "chodby" (tj. železné lávky) a schodů do kotelny pro obstarání nabídek na součástky.
Vzhledem k usnesení minulé schůze zřídit sprchy a dvě umyvadélka v každé z obou šaten (s odvodněním
do hlavního kanálu vedoucího z kotelny) bylo rozhodnuto, požádat ohledně provedení městskou radu. V
souvislosti s tím bylo doporučeno správnímu výboru požádat bratry Kratochvíla a Šika o darování plachet
pro tyto sprchy. Zavedení vody a odpadu do zřizované kuchyně vyřídí s vodárenskou a kanalizační
kanceláří bratr Filip, který se zároveň zavázal připomenout bratru JUDr Zavadilovi dohotovení připomínek
jednoty k návrhu smlouvy s obcí. Vyřízení žádosti První českomoravské továrny o splátku 75% sumy za
topení se má odložit do příznivého výsledku upisování.
Správní výbor má vřele poděkovat firmě L.G. Boudy za darované nosiče, bratru Pulchartovi za darování
a zřízení hromosvodu a firmě Heimith a spol. za položení podlahy z dubových vlysů v zasedací síni. Bratr
architekt Králíček také doporučuje poděkování bratrům Vaníčkovi a Zikovi za hesla do štítu hlavního
průčelí budovy. Informováno bylo o nabídce pana Františka Šafránka, vymalovat jednu místnost, například
zasedací síň podle dodaného návrhu zdarma. S nabídkou se má přihlásit u Matěje Blechy, který bude
malířské práce zadávat.
V souvislosti s chystaným památníkem k slavnostnímu otevření budovy bylo jednáno o skupinové
fotografii dozorstva a to na některých následujících schůzích.326
V úterý 19. dubna jsou datovány dva Holubem koncipované dopisy městské radě. První se týká
dozorstvem projednaného zřízení sprch a umyvadel v šatnách. Sokol informuje o tom, že už jednal se
stavebním úřadem, kanalisační i vodárenskou kanceláří, práce zmíněných úřadů má jít na vrub jednoty a
žádá o příslušná nařízení těmto úřadům tak, aby mohly konat.
Hospodářský referát 20. dubna poskytl žádost k vyjádření stavebnímu úřadu. Ten (podepsáni Holub a
Landkamer) v dopise z 2. května informoval, že má být pro cvičící členstvo zřízeno celkem 10 sprch a čtyři
umyvadla a dle vyjádření obou kanceláří mají být náklady na kanalizaci asi 150 K a na vodovod asi 1850 K,
dohromady tedy 2000 K. Na chystané poradě o návrhu smlouvy mezi obcí a jednotou by ale měly být
dojednán způsob hrazení teplé a studené vody. K tomu je ve vyjádření tužkou (podle všeho dodatečně,
zaměstnancem hospodářského referátu) dopsána poznámka, že pro komisi bude třeba připravit už něco
určitého.
Následně byla žádost 7. května předána k vyjádření vodárenské kanceláři s prosbou o návrh postupu
účtování vody. Dle vyjádření kanceláře z 11. května by měla celý obnos na zřízení hradit jednota. Pokud jde
o spotřebu, není známo jak intenzivně bude zařízení využíváno a proto nelze použít paušál. Měly by proto
být minimálně po dobu jednoho roku nainstalovány vodoměry, které by eventuálně určily, jak vysoký
paušální poplatek má být vyměřen. O výši poplatku za 1m3 vody má být jednáno na společné poradě.
Technická komise 20. května žádost jednoty podpořila a městská rada jej týž den schválila. Jednotu, obě
zúčastněné kanceláře, městskou účtárnu a stavební úřad o tom rada zpravila dekretem z 23. května.327
Druhý dopis z 19. dubna se týká přípravy památníku k slavnostnímu otevření budovy s prosbou, aby
potřebné fotografie budovy mohl obecním nákladem opatřit první odbor městského stavebního úřadu.
Hospodářský referát 20. března i tuto žádost předal k vyjádření stavebnímu úřadu, který (opět Holub)
žádost 26. dubna pochopitelně plně podpořil s tím, že budova obsahuje obecní lázně. Jedinou podmínkou je
to, aby desky zůstaly majetkem obce. Jedna deska i s vyvoláním stojí 1 K, kopie 18x24 cm i s nalepením na
karton stojí asi 32 h. Fotografie ve formátu 40x50 cm s nalepením na silný karton, fasetou a retuší stojí asi 5
K. Pokud by Sokol žádal asi 20 pohledů na budovu zvenčí i uvnitř ve formátu 18x24 cm a 5 knížek s
fotografiemi ve formátu 40x50 cm, vyžádalo by si to náklad asi 60 K. 29. dubna žádost podpořila technická
komise a týž den jej schválila i městská rada. Ta o tom také dekretem z 10. května jednotu zpravila, stejně
jako stavební úřad a městskou účtárnu.328
326 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
327 Viz AHMP  Lázně (pozn. 97), závěrečné vyjádření rady dochováno v AHMP v konceptu, kopie dopisu z 19.4 s přípisem
"koncipoval Holub" dochována i v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
328 Ibidem.
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V týdnu od 25. dubna do 1. května byla dokončena omítka obou předních schodišť a příčné chodby v
prvním patře, omítaly se stěny v malém sále, ve středu šatna pro hudebníky (v patře nad zadním severním
schodištěm), ve čtvrtek bylo začato s omítáním místností v severovýchodním a jihovýchodním nároží v
přízemí a v sobotu zde začalo i omítání příčné chodby. Ve čtvrtek byly na stále ještě dokončované rabitzové
konstrukci stropu velkého sálu „taženy stupně římsy, na severní straně v sádře“ (tj. ve štuku, který vedle
hašeného vápna a písku obsahuje právě sádru). Omítány byly i štíty a další zděné konstrukce na půdě.
Kromě zmíněno stropu ve velkém sále se rabitzoval betonový strop v severovýchodních místnostech v
přízemí. V úterý byl dokončen strop "estrády" v patře a začat týž v přízemí (dokončen v pátek 29.4).
Kromě pokračující průběžné práce na zásypu a topinkové dlažbě na půdě byla začata i práce na ostatních
podlahách. Ve čtvrtek 28. dubna začalo v malém sále betonování 10 cm silného izolačního škvárového
„popelového" betonu a o den později byl týž prováděn i „nad přísálím na jižní straně“ (tj. na jižní terase). Ve
středu 27. dubna zde bylo začato se zdivem atiky a od čtvrtka byly na jižní i severní terase zděny "západní"
(tj. komínové) štíty.329
Omítány byly východní, jižní a severní fasáda. Prováděny byly "náplně" pod okny a od čtvrtka pracoval
na obou "arkýřích" štukatér. U jihovýchodního nároží bylo na počátku týdne lešení sneseno do úrovně
přízemí, byť v ostatních částech průčelí a na jižní straně se stále pracovalo v úrovni prvního patra. Na
severní straně a při severovýchodním nároží ovšem už v úrovni přízemí. Na zadní části budovy byl omítán
jižní komínový štít a od čtvrtka byla omítána atika jižní terasy, z níž bylo plynule pokračováno na jižní
fasádu.
V práci pokračovali klempíři, kteří stále pracovali na lemech říms a štítů a na úžlabích. V pátek mimo to
lemovali jižní atiku. Na definitivní střeše pracoval také pokrývač. Dvacátého šestého dubna byla hotova
dřevocementová krytina na předních terasách.
Na vodovodu se pracovalo ve sprchách a v příčné chodbě. Ve čtvrtek byla provedena přípojka do
severního dvora (patrně pro požární hydrant). V sobotu 30. dubna bylo pracováno na prosekání a
následném zazdění požárního vodovodu. Na cementové omítce rýh pracovali v severních sprchách 2 zedníci
a přidavač. V suterénu bylo v severní části příčné chodby a v přilehlé úřadovně začato s výkopem pro
odpad ze záchodů v prvním patře. Zřejmě od soboty byla kanalizace montována.
První českomoravská továrna pracovala v kotelně a na potrubí v severovýchodních místnostech a od
úterý v severních sprchách. Kromě toho montovala tělesa v příčné chodbě v suterénu a od čtvrtka parní a
vodní potrubí k nádržkám na půdě. Elektrikáři pracovali v jižním přísálí.
Dodáno bylo 86 kg klešťových želez ku ztužení poprsní zdi nad jižním přísálím (tj. zábradlí galerie), 32
kg kotevních želez (tj. skob) k téže zdi a 15 kg kotevních želez. Kromě toho bylo dodáno 185 kg „želez ku
kotevním železům“ a 44 „kotevních želez na terasy“.330

Květen 1910, pokračující práce
V týdnu od 2. do 8. května byla omítána „estráda“ v přízemí (3.5 hotova) a v patře (4.5 začata).
Pokračovalo i omítání místností v přízemí, především v jihovýchodním nároží (knihovna a čítárna) a dále
příčné chodby (3.5 hotov strop, 7.5 stěny). Od středy 4. května byl v přízemí omítán severní záchod a
sousedící předsíň (6.5 začata, 7.5 hotova). Ve velkém sále stále pokračovalo rabicování stropu, ovšem hotové
části byly zároveň omítány "sádrou".
V úrovni přízemí bylo omítáno průčelí a zároveň zde "na náplních jižního arkýře" pracoval štukatér.
Omítána byla i jižní fasáda a to v úrovni přízemí a zároveň v patře nad terasou. V pátek a v sobotu už byla
omítka natolik dokončena, že bylo lešení sneseno a postaveno u západní fasády, kde byly v předstihu zděny
atiky na terasách. Omítání západní fasády začalo už v sobotu a to mj. i omítkou atik.
Na terasách byl prováděn škvárový beton (na jižní dokončen 3.5 a pokračováno s ním na severní) na
který byla ihned pokládána první vrstva lepenky, nazývané zřejmě zároveň slovy "dřevocement" 331.
Poměrně přesnou představu o podobě střešní krytiny na terasách nám mimochodem dává dochovaný
329 Pravděpodobně nešlo o západní části atik, protože jejich zdění je uvedeno později a nezdá se pravděpodobná ani možnost, že by
byly zděny ve dvou fázích. Nejpravděpodobněji proto jde o rozhraní mezi nižší a vyšší částí terasy. Toto vysvětlení by odpovídalo
i logice prací na samotné terase (provádění škvárobetonu).
330 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 2627 a 84.
331 Není zcela jasné zda jde o označení pro tentýž materiál, ovšem zdá se to pravděpodobné. Jinde (při izolaci základů a podlah) je
zmínka o "izolačních deskách". Představit si je lze snad jako tenký heraklit máčený v asfaltu a asfaltem spojovaný a zalévaný.
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výkres, na němž je kromě jednotlivých použitých vrstev také dobře patrné řešení dřevěného zaatikového
žlabu i jeho oplechování.332 Lepenka byla v pátek 6. května položena na obě terasy, přestože na severní byl
škvárový beton dokončen až v sobotu 7. května. Zápis zde ovšem výslovně uvádí položení lepenky na
hotové části škvárobetonu, takže oba zápisy nejsou v rozporu a lepenka zkrátka byla položena pouze na
hotovou část severní terasy. V práci pokračovali i klempíři, kteří v pondělí začali žlab za jižní atikou a
pokrývač.
Na vodovodu bylo pracováno v severních sprchách a na rozvodném potrubí. V kanále pod jižními
sprchami byl v pondělí podezděn současně budovaný požární vodovod. Opakovaně bylo zmíněno
prosekávání děr a jejich následné zaházení. Na kanalizaci vyzdívali revizní šachtu v severních sprchách, v
severních záchodech u sprch a na vpusti na jižním dvoře. Elektrikáři pracovali převážně v suterénu (v (2 a
3.5 v lázních, 4 a 7.5 ve vestibulu, 5.5 zde "rýhovali v desce pro osvětlení" a zároveň pracovali v šatnách.
První českomoravská osazovala radiátory, pracovala na montáži potrubí k nádržím a na rozváděcím
potrubí od rozdělovače páry v jižních i severních sprchách. V jižní části příčné chodby byl vyzděn kanálek
pro potrubí a stále se pracovalo i na „cementové omítce rýh“.333
Na zasezání správního výboru 2. května bylo informováno o kvitanci První českomoravské továrny na
2400 K a zároveň o jejím daru 1000 K. Další menší obnosy byly darovány či přislíbeny spolky, jednotlivci i
zúčastněnými firmami. Účet elektrických podniků byl po intervenci bratra starosty snížen na polovic. Sbírka
k danému dni vynesla 8884 K a 28 h. Bratr Pulchart daroval zařízení hromosvodu a bratřím Zikovi a
Vaníčkovi bylo poděkováno za provedení hesla na průčelí budovy. Cvičitelský sbor sdělil, že rozpočet na
nářadí nevyhovuje. S postupující stavbou jistě souviselo 12 nově se hlásících členů.334
V týdnu od 9. do 15. května pokračovalo omítání interiéru. V pondělí byl omítán jižní záchod v přízemí,
v úterý začalo omítání stěn velkého sálu a obou přísálí a pokračovalo i omítání souběžně rabicovaného
stropu sádrovou omítkou, což bylo v pátek 13.5 hotovo. Orákosován byl strop místnosti v jihozápadním
nároží. V úterý byly kopány základy následně zděné příčky mezi záchody a předsíní u jižních sprch, od
pátku bylo pracováno na výkopu a následném zdění téže příčky ve sprchách severních. Ve středu a ve
čtvrtek byly u záchodů a sprch v suterénu osazovány předtím dodané žulové prahy. Ve vestibulu bylo od
pondělí 9. května kvůli omítkám stavěno lešení a zároveň byla zděna od čtvrtka 12. května uvnitř omítána
topná komora a prosekávány otvory ventilace do kanálů v severních sprchách.
Pokračovalo i omítání pláště budovy a to v přízemí na fasádách jižní a západní. Na jižní straně byl ve
čtvrtek 12. května už omítán "çokl", na západní fasádě je zpočátku uváděno pouze omítání "u reservní
místnosti" (tj. jedné či obou rohových v patře). Proč nebyl na počátku týdne omítán střed fasády nám
vysvětluje informace o dokončování vyzdívky západního štítu ze středy 11. května. Jistě teprve po tomto
datu začala i omítka střední části fasády. Ve čtvrtek se zde táhla římsa, v sobotu už byl štít omítnut a bylo
snižováno lešení. Práce pokračovala i v průčelí, kde bylo v sobotu 14. května zřizováno lešení pro osazení
znaku. Na severní fasádě byly v přední části budovy ve středu "odstraněny štenýře" (tj. svislé části lešení), v
zadní naopak omítání ještě nezačalo, v úterý ovšem začalo vyzdívaní atiky severní terasy.
V pondělí 9. května byla na severní terase dokončena první vrstva lepenkové krytiny. Zda byla položena
i nějaká další není nikde zmíněno. Týž den začalo zavážení násypu na jižní terase a v úterý už byl
rozprostírán na obou. Ve středu je pak uvedeno, že je rozprostírán "zemitý násyp" na jižní trase. Na severní
byl rozprostírán následující dva dny a v sobotu nad severozápadní místností, kde musela být už předtím
(patrně 9.5) položena lepenka. Klempíř lemoval a kladl žlab „u severní dřevocementové krytiny“ (11.5),
lemoval západní štít a "severní atiky" (12.5). Na keramické krytině zřejmě stále pracoval pokrývač.
Na vodovodu se pracovalo v severních sprchách, ve středu je uveden také požární vodovod a ve čtvrtek
vodovod v severním dvoře, v sobotu vodovod v kotelně a severním dvoře. Zároveň byl vyzdíván
vodovodní kříž (patrně "hlavní uzávěr vody") před budovou na severní straně. Pokračovala i práce na
kanalizaci a to ze záchodů v přízemí a prvním patře. Pracovali též elektrikáři a montéři První
českomoravské, kteří montovali kondensanční potrubí (10.5), v kotelně stavěli lešení pro montáž rour
lázeňského vodovodu a osadili topné trouby v topné komoře ve vestibulu (14.5). Kromě toho se v kotelně
osazovala železná okna (14.5), dokončeny byly cementové omítky rýh v severních sprchách (9.5), vyzděny
332 Plán uvedený v seznamu plánů pod č. 4021. Že byl plánem zobrazený detail řešen skutečně takto dokládá například i zápis ve
stavebním deníku, kde je u tesařské práce uveden i žlab z prken, viz Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 254.
333 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 2728.
334 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
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byly "kanálky pro roury ústředního topení" a ve středu bylo začato se "zapažováním pro vaničky v jižních
sprchách" (jinde uvedeno zapažování "desek železobetonových", 13.5 bylo hotovo).335
V pondělí 9. května se konala sedmnáctá schůze stavebního dozorstva. Informováno bylo o tom, že
zařízení vodovodní a kanalizační pro sprchy členské bude stát asi 2 tisíce K, že rozpočet firmy Blecha na
práce v lázních byl schválen a práce zadány, že návrh smlouvy s obcí byl předložen a stavebním úřadem
prozkoumán, že fotografování budovy a skupin městskou radou byl povoleno a že na osázení a úpravu
svahu u kostela městská rada povolila 200 K.
Bylo usneseno od První českomoravské továrny nevyžadovat jistotu za zřízení ústředního topení. Druhá
odkopávka dvora stála 9798 K a 09 h. Usneseno bylo podat ve vhodné době žádost o odepsání, což se pak
také stalo.
Firma Blecha vypracovala několik rozpočtů na jednotlivé části vybavení budovy: První je rozpočet na
zřízení "železné chodby" v kotelně v šířce 1,1m na 425 K. Železné schody k témuž v ceně 210 K darovala
pražská úvěrní banka, které se má poděkovat. Druhým je rozpočet na točité schody na půdu na 380 K.
Usneseno bylo neobjednávat ale počkat na srpen, kdy Sokol očekával jejich darování od sporobanky. Mělo se
jim ale napsat. Třetím je rozpočet na izolaci podlahy suterénních místností se dvěma možnostmi provedení:
1) dlažba z dutých cihel 1m2 za 2,50K, k tomu isolační kanálky 1 bm za 5 K, větrací průduchy v režii 2) ležatá
cihelná dlažba z obyčejných cihel 1 m2 za 1,80 K, lepenková isolace pod tuto dlažbu 1 m2 za 1 K, doporučeno
provedení druhé.
Náčrtek na sklad paliva byl dán firmě Blecha na podání nabídek jednak v cihelném a jednak v
železobetonovém provedení. Táž firma má opatřit dva rozpočty na podlahu na galerii a sice na vlýskovou a
granolitovou. Při nově ustavené kuchyni (v sz nároží) bylo schváleno provést záchod. Popis budovy
sestavený předsedou (tj. Holubem) pro uveřejnění byl přečten a schválen. Dále bylo konstatováno, že otázku
zda bude používat jednu nebo dvě pokladny v lázních si obec vyřeší sama. Doporučen správnímu výboru
byl pronájem místností ústavu pro bezplatné sprostředkování služby a práce a sice na severní straně vedle
bytu sluhy.
Na závěr bratr Filip konstatuje, že deštění stěn v zasedací síni správního výboru bude dýhované dubové
a dozorstvo uznalo za potřebné, vytvořit před hlavním vchodem „sádek“ a bude proto třeba vyřešit úpravu
celého nejbližšího okolí budovy, což zařídí br. Králíček. Městská rada bude požádána o jeho zřízení.336
V týdnu od 16. do 22. května pokračovalo omítání velkého sálu a obou přísálí. V sále je konkrétně
zmíněno omítání stěn na galeriích, zřizování lešení pro štukování a rabitzování zábradlí galerie, jejich
omítání, dokončení stropu (16.5), rabitzování a vytahování pasu nad „estrádou“ „v sádře“ (1921.5). Na
konci týdne v sále zřejmě zbývaly k dokončení pouze malé části omítek (část zábradlí galerie, část čelní stěny
sálu). Omítáno bylo i zadní schodiště z přízemí do suterénu, podle všeho to severní.
V suterénu byly rabitzovány topné kanály v podsálí (hotovo 19.5), ve vestibulu bylo začato s pnutím
drátěného pletiva pro omítání stropů a tatáž činnost probíhala i na stropě jižního zadního schodiště
(dokončeno 21.5). V pátek 20. května se začalo s rabitzovou příčkou mezi záchody v prvním patře. V
suterénu byly zděny příčky mezi záchody, šatnou a lázněmi. V kotelně bylo ve středu začato s cihelnou
dlažbou (21.5 dokončena) a také zde byla osazena a podezděna železná okna. Pokračovalo i "planování" a
dláždění na půdě (19.5 hotovo nad přední částí budovy) a ve čtvrtek 19. května začalo i planování pod
podlahy a dlažby v patrech.
Na jižní straně budovy byly kopány a následně zděny, ve čtvrtek hotové základy vstupu do lázní. Výkop
byl hluboký 1,1, 1,2 a 1,3 m a samotný základ byl široký 60 cm a hluboký 75 cm. Po té bylo začato s cihelným
zdivem stěn. Omítána byla západní a postupně i severní fasáda. Na východním průčelí začalo omítání
soklu. Kromě toho zde byly osazeny "znak, borci a sokol“ (znak 19.5, ostatek 20.5) a v sobotu 21. května bylo
dokončeno sgrafito.
V práci pokračovali klempíři (lemovali zábradlí severní terasy, severní štít, sokl na jižní fasádě, možná i
jinde), pokrývač (s krtinou zcela hotov ve čtvrtek 19.5) a pracovalo se i na dřevocementových střechách. V
úterý 17. května byla dokončena krytina nad severozápadním nárožím a ve středu zde byl dokončen násyp,
který byl v sobotu rozprostírán i nad severovýchodním nárožím (jinde je napsáno, že 21.5 byl násyp hotový
na všech dřevocementových střechách).
335 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 2931.
336 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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V lázních se pracovalo na zapažení pro železobetonové "vaníčky" v severních sprchách (21.5 dokončeno),
na severní straně suterénu byla zřízena vodovodní přípojka a položen byl vodovod v severním dvoře (19.5)
a v kotelně (20.5). Na kanalizaci byly montovány "stoupací tůry" a První českomoravská pracovala na
odměřovacím potrubí a na přívodním potrubí do komory ve vestibulu. Pracovat začal i zámečník, který v
týdnu postavil železnou kostru okna v malém sále a začal s osazováním zábradlí severních předních schodů.
Ve čtvrtek 19. května rozhodl rada Holub, že se mají horní "náplně" dveří záchodů v patře zasklít
polopropustným sklem. Kromě toho bylo dodáno i několik kamenných stupňů.337
Ze čtvrtka 19. května pochází dopis magistrátu (hospodářského referátu), kterým bylo jednotě výrazně
zvýšeno stočné (60 h za metr zastavěné plochy oproti původním 20 h) a to na základě povolení zemského
výboru a místodržitelství ze 7. března 1910. Nově vypočtená částka tudíž dosahovala sumy 2226 K a 21 h,
zatímco původně bylo stočné stanoveno na 742 K a 7 h.
Jednota s tímto zvýšením stočného pochopitelně nesouhlasila. Zareagovala ovšem až dopisem ze 3.
července 1910, který podle všeho opět koncipoval stavební rada Holub. Jednota jím proti rozhodnutí
magistrátu podala odvolání s tím, že původně vyměřená částka se měla zaplatit před připojením kanalizace
na městskou stoku, což se stalo 15. listopadu 1909, tj. před 15. březnem 1910, kdy nabylo platnosti pravidlo,
podle něhož bylo stočné zvýšeno. Dle jednoty také nepadá v úvahu argument, podle něhož původně
vyměřené stočné nebylo do 15. listopadu zaplaceno a proto je možné jej znovu vyměřit, neboť Sokol stále
doufá v odepsání nebo výrazné zmírnění původně vyměřené částky s poukazem na to, že kanalizaci bude z
více než 2/3 používat obec. Nakonec vyjadřuje jednota přesvědčení, že pravidlo zvyšující trojnásobně stočné
je možné uplatnit pouze na stavby povolené po 15. březnu 1910.
Jak byla tato žádost projednána nevíme. Z 23. srpna 1910 se ovšem dochovala výzva, žádající jednotu
dlužné stočné ve zvýšené výměře zaplatit do tří dnů. Dochoval se mám také koncept dopisu datovaného 13.
října 1910. Podle něj sokolové chápou, že městská rada stočné ve výši 2226 K a 21 h ze zásadních důvodů
neodepisuje, ale žádají proto buďto spoluúčast, protože kanalizaci používají především lázně a nebo o
navýšení subvence. Jak dokládá dopis magistrátu z 27. prosince 1910, celá věc byla opět projednávána,
zvýšené stočné bylo zrušeno a částka tudíž snížena na původní sumu, kterou poté jednota patrně zaplatila.338
V týdnu od 23. do 29. května bylo v severních sprchách zřízeno lešení a od úterý se zde omítalo. Začato
bylo i s omítkou obou západních nárožních místností v přízemí (jižní dokončena 24.5, severní zmíněna 28.5),
jižního zadního schodiště a v pondělí bylo omítáno ostění "estrády“ v sále. V sobotu 28. května byla
dokončena omítka předtím rabicovaných částí zábradlí galerie velkého sálu a v pátek bylo vyzděno a
následně omítáno zábradlí galerie sálu malého. V sobotu začaly v budově malířské práce a to malováním
velkého sálu.
Začalo i rabicování příček u severních a poté jižních záchodů v přízemí, záchodů v prvním patře (hotovy
25.5), "lesén" v příčné chodbě v přízemí a stropu ve vestibulu, kde se také "dávaly náplně mezi trámy“. V
sobotu bylo začato i s rabicováním stěn u stropu v zasedací síni. Ve sprchách začalo betonování spodní
desky vaniček u sprch a van. V pátek 27. května byly v jižních sprchách „železobetonové mísy všechny
zhruba dokončeny“ a v sobotu začato se „štukováním betonových vaniček cementem“.
Na půdě pokračovalo planování násypu a dláždění topinkami. V úterý je uvedeno i planování pod
dlažby v suterénu. Ve středu byly osazovány dřevěné rámy oken v malém sále. V úřadovnách v prvním
patře byly v pátek kladeny polštáře fošnové podlahy. Pracovat začal i natěrač, který "tmelil a brousil rámy a
špalety okenní" a „podložoval nátěr“ okenních křídel, což se dělo "na galerii" (velkého sálu ?) a "v přízemí".
Na exteriéru pokračovalo omítání západní fasády (přízemí dokončeno 24.5), v průčelí se zdila vyzdívka
soch pod balkonem, omítalo se zábradlí balkonu a na různých částech budovy bylo přikročeno i k omítání
soklu. V sobotu 28. května je pak poprvé zmíněn „křemílkový sokl". Pokračovalo zdění vchodu do jižních
lázní (27.5 hotov, stavěl se krov) a kopaly se základy severního (hloubka výkopu kol. 1m). V úterý 24. května
bylo začato se zděním základů severního vchodu a ve středu s jeho cihelným nadzemním zdivem.
V úterý 24. května klempíři dokončili předělání plechové krytiny jižní věže (?), lemovali parapet balkonu,
poté překrývali severní věž a lemovali severní sokl.
337 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 32. a 144, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 9499.
338 Dopis z 19.5 dochován v AHMP, OKTSA i ASL, viz AHMP  Lázně (pozn. 97), OKTSA (pozn. 78), ASL – desky s dokumenty
(pozn. 30). Koncepty dopisů z 3.7 a 13.10 dochovány v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161), v ASL dochována i kopie
dopisu z 3.7 a dopis magistrátu z 27.12, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30), výzva z 23.8 dochována v AHMP, viz AHMP 
Lázně (pozn. 97).
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Montéři První českomoravské továrny pracovali na rozvodech v kotelně a přívodním potrubí do topné
komory ve vestibulu, ve čtvrtek „činili přípravy ku topné zkoušce“ a v pátek „zkoušeli rozvody“. Následně
v sobotu 28. května proběhla „tlaková zkouška parou o nízkém tlaku“. Ta byla provedena při tlaku 0,5 atm,
trvala 5/4 hodiny a nebyla nalezena nejmenší závada. Proto bylo dáno svolení k zazdění veškerého potrubí,
uloženého v rýhách.
Kromě toho pracovali dva zedníci na osazování ventilace v prvním patře a „kruhy a krycí sítě
ventilačních průduchů“ byly osazeny i ve stropě velkého sálu. Pokračovala i práce na kanalisaci a rozvodu
elektřiny, aktuálně prováděném v záchodech u sprch v suterénu. Pracovat začali i "příslušníci", kteří v pátek
a v sobotu odkopávali „jižní dvůr a část zadního dvora“.339
Na správním výboru jednoty v úterý 24. května byl předložen požadavek cvičícího členstva na obstarání
obrazu bratra starosty Filipa do zasedací síně, a to "vzhledem k jeho velkým zásluhám o jednotu naši a jako
tvůrce stánku našeho" Bratr Besser vyslovil potěšení nad tím, že to navrhlo právě cvičící členstvo s tím, že
"zásluhy jeho právě dnes ani plně se vyjádřit nedají".340
V týdnu od 30. května do 5. června pokračovalo omítání stropu a stěn v severních sprchách, jižního
zadního schodiště a místnosti v jihozápadním nároží v patře. Všechny tyto práce byly ve středu 1. června
hotovy a začalo omítání jižních sprch a přilehlých prostor (záchody). Kromě toho byly omítány štíty na půdě
(v severní části) a v sobotu 4. června záchody a předsíň severních sprch. Pokračovalo i omítání velkého sálu,
kde bylo "sádrou štukováno" zábradlí galerie na jižní straně (dokončeno 31.5), spodní část galerie na
východní straně, zábradlí "estrády" hudebníků a ostění „estrády“ v přízemí (od 1.6). V pátek 3. června pak
začalo omítání stěn sálu v přízemí. V malém sále bylo omítáno „za hladkými hadicovými troubami a
radiátory“ a kromě toho bylo omítáno zábradlí galerie (3.6 je zde zmíněno „kladení sádrových polí“). V
sobotu 4. června je zmíněno i štukování předtím rabicovaného stropu vestibulu a stropu zasedací síně.
Rabicovány byly v předchozích dnech i stěny zasedací síně zatímco dřevěný strop byl orákosován. V
sobotu byly také dokončeny rabicové příčky v severních záchodech v přízemí a začaty byly tytéž v
záchodech jižních. V jižních sprchách se štukovaly cementem vaničky na čisto, což bylo hotovo ve čtvrtek 2.
června a pokračovala práce na vaničkách v severních sprchách.
Malíři pokračovali ve výmalbě velkého sálu (západní stěna a strop). Ve čtvrtek pro ně bylo zřizováno
lešení v malém sále a od soboty zde malovali strop. Truhláři prohlíželi doléhání oken a "třídili křídla
okenní". V pátek dokončili prohlídku oken a začali "obíjet" dveře v prvním a druhém patře. Už ve čtvrtek
zámečník „koval dveře“ v prvním patře. Kromě toho v sobotu stavěl zábradlí u severního předního
schodiště. Natěrači tmelili a brousili okenní křídla, od středy natírali křídla okenní a v sobotu pracovali na
druhém nátěru oken v prvním patře. Na půdě pokračovalo dláždění topinkami.
Na většině budovy byl prováděn "sokl" v podobě hrubší omítky a kromě toho i "křemílkový sokl"
tvořený valounkovou omítkou. Stále bylo "vyzdíváno pro sochy" a následně (1.6) štukatér začal s jejich
modelováním. Nad jižním vchodem do lázní pokračovaly tesařské práce (krov obíjen prkny). Zděn byl
severní vstup do lázní, u něhož byly také osazeny schody. Ve čtvrtek 2. června byla dokončena „rovnost
zdiva“ a začalo vyzdívání a tažení římsy. V pátek byla římsa dokončena a bylo začato s krovem, v sobotu
hotovým. Šlo přitom o vůbec poslední na budově vztyčený krov. U jižního vstupu byla v sobotu osazena
okna. Klempíři lemovali zábradlí balkonu v průčelí, pracovali na severní věži (1.6 ) a kryli střechu jižního
vchodu do lázní (3.6). V pátek byla také rozprostřena ornice na jižní terase a začato s týmž na terase severní.
Do "ohrady" byly odváženy štenýře lešení.
Montéři první českomoravské pracovali na odvětrávacích trubkách, ventilačních klapkách, izolování
kotlů na které pak byly dávány plechové pláště a na osazování žaluzií. Kromě toho byly odmontovávány
radiátory což jistě souvisí se zazdíváním trubek a omítáním stěn. Pracováno bylo i na kanalisaci, vodovodu (
tůry od nádržek vodovodních) a elektrickém osvětlení. V týdnu pracovalo 12 fasádníků, 23 zedníků, 3 učni,
31 nádeníků, 7 žen a 2 tesaři.341

339 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 149.
340 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
341 Viz Popsání celé budovy (pozn. 195), podrobný soupis veškerých prvků všech krovů i s rozměry uvedeny ve stavebním deníku, viz
Stavba budovy (pozn. 193), s. 6974.

72

Ve čtvrtek 2. června se konala osmnáctá schůze stavebního dozorstva. Bratr Králíček upozornil, že zatím
nemá smysl děkovat bankám za dar železných schodů, protože o tom ještě není rozhodnuto. Naopak bylo
zmíněno, že se má správnímu výboru připomenout poděkování bratru Pulchartovi za hromosvod.
Informováno bylo, že městská rada svolila ku zřízení sprch v šatnách členstva a že žádost na odpis obnosu
za odkop je připravena a podá se ve vhodné době. Výsledek topné zkoušky byl vzat na vědomí.
Bratr Králíček poté podal zprávu o nabídkách na zřízení propadla, a bylo usneseno opatřit si ještě
nabídku od inženýra Moučky na propadlo železné. Pozvaný pan Jan Kaliba projevil ochotu dodat potřebné
kuchyňské zařízení nákladem co nejmenším. Po informaci u bratra Králíčka s ním má všechno ostatní
projednat bratr Filip. Rozpočet firmy Blechovy na 1870 K za sklad paliva byl přijat a práce na základě
jednotkových cen zadána. Blechou byl podán i rozpočet na granolitovou podlahu na galerii a to ve dvou
variantách: obyčejný granolit za m2 5,75 K a mramorovaný granolit za m2 6,80 K, obojí se zárukou 5 let. Přijat
byl obyčejný granolit barvy červené.
Hotový rozpočet na tělovýchovné nářadí má být opsán a rozeslán firmám Alžběta Pajekrová, Antonín
Flesig, Ústřední prodejna stříkaček a tělocvičného nářadí, Vindyš a spol, ku podání nabídek do 11. června.
Pro vyhotovení projektu úpravy okolí budovy bude třeba je co nejdříve zaměřit, což obstará bratr
zapisovatel (patrně Landkamer). Bratr starosta informoval o jednání s Pražskou městskou spořitelnou a
Ústavem pro bezplatné zprostředkování služby a práce kvůli pronájmu místností. Ústav si pronajme obě
místnosti (v suterénu) asi za 900 K nájemného. Komise kvůli projednání smlouvy mezi Sokolem a obcí se
sejde v sobotu 18. června.
Bratr starosta doporučuje, aby zdi zábradelní balkonu a teras byly ozdobeny květinovou výzdobou s tím,
že bratr Sobek se uvolil obstarat truhlíky a plech na ně. Schváleno bylo aby nátěr oken v suterénu byl na
vnějšku stejný jako v přízemí, uvnitř ale světle šedý a aby se zadní strana zábradlí na galerii polepila
papírem. Schválen byl i účet br. Houdka na 76,30 K za hromosvodní uchytací tyče a Blechovi se má poukázat
dalších 20 tisíc K.
Stavební deník a účet mají být dokončeny co nejdříve, aby je bylo možné prozkoumat. K tomu se uvoluje
opět bratr zapisovatel, který to udělá o své dovolené. Do příští schůze mají být zjištěny ceny nábytku.
Hned v sobotu 4. června byl radou Holubem vypracován koncept dopisu oznamujícího ofertu na
tělocvičné zařízení. Kromě výše zmíněných čtyř firem byla oslovena i Julie Svobodová, takže oslovených
subjektů bylo zřejmě nakonec pět. Dodací lhůta na zařízení činila šest týdnů s penálem 50 K denně. Záruční
doba byla stanovena na dva roky s desetiprocentní kaucí. 342 Vadium343 činilo 200 K a nabídky měly být do 11.
června (do 6. hodiny večerní) dodány k rukám starosty Filipa do restaurace u Choděrů. Případné dotazy měl
zodpovědět Jostef Landkamer, městský stavební oficiál při stavbě "sokolny". Ten měl také na požádání
bezplatně vydat "vzorec rozpočtu".
Jak plyne ze zápisu 19. schůze stavebního dozorstva ze 16. června, zaslaly své nabídky čtyři firmy: A.
Fleisig  5874, 50 K, Ústřední prodejna stříkaček hasičských a tělocvičných potřeb  5663, 50 K, A. Pajckrová 
5262, 50 K, Vindyš  5240, 85 K. Dozorstvo se usneslo zakázku zadat firmě Vindyš s navrhovanou změnou na
hrazdové trámoví s tím, že pokud provedena nebude, má být suma snížena na 5000 K. Už provedený držák
pro tyče se má uříznout, což provede zdarma První českomoravská továrna. Držáky pro kruhy ale zůstanou.
Výběr firmy Vindyš ovšem vyvolal rozhořčený nesouhlas "Ústřední prodejny", vyjádřený dopisem z 30.
června 1910. Ta argumentovala jednak oproti konkurentům vyšší kvalitou a v některých případech i
exkluzivností jím nabízeného nářadí, žádala vrácení vadia, předložené nabídky i jejím konstruktérem p.
Kroupou vypracovaných plánů a navíc hrozila, že pokud bylo použito jejího plánu rozmístění nářadí, bude
žádat náhradu. K tomu je třeba dodat, že tato firma na stavbu na konci prosince dodala už osazené nosiče
nářadí za 250 K a proto bylo patrně dosti obtížné její návrh rozmístění nářadí nepoužít.
Za stavební dozorstvo reagoval na tuto stížnost dopisem z 5. července Emil Králíček. Firmě vrátil vadium
i nabídku s tím, že plány má stavební rada Holub. Ten je ovšem na dovolené a proto vrátí plány po svém
návratu. Dozorstvo prý nabídku firmy Vindyš vybralo pro "příznivé znění" a pro "neobyčejně praktické
uspořádání". Na požadavek nepoužít p. Kroupou vypracovaný plán reagoval Králíček tvrzením, že bylo
nutné konstrukce Kroupou navržené a jednotou značným nákladem provedené uřezati, což opět zvýšilo
náklad, takže není možné ještě požadovat náhradu. K těmto změnám prý došlo pro "kardinální vady
dispozice" a na zásah náčelníka a cvičitelského sboru.
342 Jednalo se o částku, vyplacenou až po uplynutí záruční doby a v případě zjištěných vad použitou na jejich odstranění.
343 Tj. jistina dokládající, že offerent myslí svou nabídku vážně. V případě nesplnění nabídky vadium propadlo.
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Zda a jak spor dále trval není zřejmé. Faktem zůstává, že Kroupou vypracované plány jsou dodnes
uloženy v archivu jednoty,344 takže vráceny nebyly (případně došlo k jejich okopírování) a navržené řešení
bylo pozměněno asi spíše kvůli rozhodnutí využít ke cvičení i přilehlé prostory obou přísálí než kvůli
nějakým "kardinálním vadám".345

Červen 1910, dokončení omítek, malířské a lakýrnické práce, podlahy
V týdnu od 6. do 12. června pokračovalo omítání interiérů, konkrétně stropu a stěn v jižních sprchách
(11.6 hotovo), záchodů a předsíně jižních (hotovy 9.6) i severních (hotovy 7.6) sprch. Dokončeny byly i
kasetový strop ve vestibulu (6.6) a spodní plochy severní a jižní galerie ve velkém sále (6 a 8.6), kde
pokračovalo omítání stěn velkého sálu (11.6 hotovy) a zubořez pod "estrádou" hudebníků (7.6 dokončen).
Pokračovalo štukování zábradlí galerie v malém sále (9.6 hotovo), jednotlivých, předtím rabicovaných pasů
ve vestibulu a stropu v zasedací síni. Od soboty 11. června byly omítány stěny vestibulu.
Dokončeny byly rabicové příčky mezi záchody v přízemí (na jižní i severní straně) a v suterénu byly v
severních sprchách štukovány vaničky cementem (7.6 hotovo). V pátek byla dokončena topinková dlažba
půdy a od soboty 11. června tesaři začali s kladením podlah a to v jižní arkýřové místnosti ve druhém patře.
Pačokovány byly stěny malého sálu, strop a stěny jeho galerie, jižní schodiště (od 7.6), příčná chodba v
prvním patře (8.6) a severní předsíň záchodů v přízemí (11.6). Malíři malovali stropy a později i stěny ve
velkém i malém sále, východní průčelí, vzorky vlysů v příčné chodbě v prvním patře.
Truhláři "obíjeli dveře" v přízemí a v prvním patře, osazovali dřevěné vnitřní parapety. Zámečník "koval
dveře" v prvním patře a přízemí a kromě toho ve čtvrtek 9. června osadil zábradlí jižních schodů z druhého
patra do prvního. Natěrači natírali okenní křídla a rámy v prvním patře i v přízemí a pracovali též na
"podložení" nátěru dveří. Kromě toho tmelili a brousili okenní rámy a dveře v prvním patře a podkládali
nátěr "parapetních prkének" na galerii (velkého sálu).
Na exteriéru byly omítány oba vchody do lázní, na průčelí provedli štukatéři zbývající dvě figury (10.6
hotovy) a ve čtvrtek 9. června navíc pracovali na „nadpise" severních lázní. Pokračovalo i omítání
"křemílkového" soklu (na vchodech lázní a v průčelí). Zapažována byla střecha severního vchodu do lázní
(hotovo 7.6), klempíři ji poté kryli plechem (hotovo 10.6) a natírali (36.6 položenou) krytinu jižního vstupu.
Montéři První českomoravské předělali odvodnění topné komory, dokončili zakrytí plášťů kotlů a
odstraňovali topná tělesa. Současně zedníci osazovali ventilační mřížky a zazdívali rýhy po instalaci
ústředního topení a od čtvrtka 9. června i vodovodu, jehož funkčnost byla ve středu vyzkoušena. Dále
pokračovala práce na elektrickém osvětlení a kromě toho byl proveden výkop, instalace a zaházení
hromosvodu, po němž byly také zadívány rýhy v omítce. V pátek a v sobotu opět pracovali "příslušníci" na
odkopávání západního dvora.346
V týdnu od 13. do 19. června bylo ve vestibulu dokončeno rabicování pasů a pokračovalo, ve čtvrtek 16.
června dokončené omítání stěn. V zasedací síni správního výboru byl štukován, v úterý hotový strop a od
čtvrtka začalo omítání stěn. Omítány byly i stěny a stropy vchodů do lázní. V severozápadní místnosti v
přízemí, do níž byla umístěna kuchyně, byly rabicovány příčky oddělující záchod a předsíň.
Ve vestibulu byl kopán a vyzdíván základ spodního ramene schodiště. Vzhledem k průběhu páteřní
kanalizace byla v místě prvního stupně navíc vybetonována deska o rozměrech 180x430 cm. Začato bylo s
terazzovými dlažbami ve schodištích v zadním traktu a na balkoně. Práce probíhala nejprve nanesením
betonové vrstvy pod terazzo a ve čtvrtek i nanesením vrchní terazzové vrstvy. Dláždilo se "isolační dlažbou"
v kuchyni v bytě lázeňského a tesaři položili polštáře v knihovně a čítárně (14.6), v severní (15.6) a jižní (18.6)
arkýřové místnosti ve druhém patře, v jihozápadní rohové místnosti v přízemí (16.6) a v šatně hudebníků
(17.6). V knihovně a čítárně byl následně rozprostírán násyp (jinde uvedeno, že se „zanáší šutr“).
V úterý 14. června malíři dokončili malbu stropu a vrchní části stěn v malém sále, bylo snešeno lešení a
malovalo se dále ve velkém sále, kde byla výmalba hotova ve čtvrtek 16. června a i zde bylo následně
odstraňováno lešení. Kromě toho bylo v příčné chodbě v prvním patře (15.6), v knihovně a čítárně (16 a 17.6)
a ve velkém sále (18.6) pačokováno.
Natěrači podložili dveře do velkého a malého sálu (14.6), napouštějí dubové dveře horkou fermeží (15.6),
natírají podruhé dveře v prvním patře (16 a 17.6) a zde také podkládají nátěr obložení dveří (tj. zárubeň,
344 Viz Soupis plánů, plány č. 5016 a 5017.
345 Viz: Spisy týkající se stavby (pozn. 161), Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186) a Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 123.
346 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 69, 76.
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18.6) Truhláři „obíjeli dveře“ v prvním patře (15.6 ), dodali „parapetní prkénka“ do přízemí a „stavěli rámy
dveří“ do malého sálu a na galerii velkého (16.6) a v následujících dnech u nich "obíjeli deštění" (17 a 18.6).
Kromě toho osadili okno v příčce u jižních záchodů v suterénu. Zámečník „koval dveře“ v prvním patře a
přízemí, začal s dodávkou železné konstrukce pro příčky v jižních lázních (1517.6), usadil zábradlí jižního
schodiště z přízemí do prvního patra (17.6) a „děroval pro zábradlí“ v severním zadním schodišti (18.6).
Od čtvrtka bylo kopáno pro skladiště paliva před kotelnou ve dvorku a dokončována byla i omítka
křemílkového soklu, čímž byly práce na vnějších omítkách hotovy.347 Osazeny byly rámy dveří u obou
vchodů do lázní a "marquizy" nad vstupy (17.6), které následně lemovali klempíři (18.6).
Zazdívány byly rýhy po ústředním topení a vodovodu a osazovány byly žaluzie ústředního topení a
špalíky u closetů (v podlaze k uchycení). Kromě toho bylo podezděno těleso v čítárně. Pracovalo se i na
kanalizaci v prádelně a na instalaci elektrického osvětlení.
Příslušníci ve čtvrtek 16. června odkopávali dvorek na jižní straně u jihovýchodního rohu. Týž den
navštívil pisatel stavebního deníku radu Holuba s tím, že do "pasáže" v lázních jsou projektována velká okna
železná a malá do záchodů dřevěná, což by ovšem nevypadalo hezky, protože budou vedle sebe. Holub tuto
námitku uznal a dal pisateli vybrat. Ten se rozhodl pro všechna železná, protože velká okna už byla hotova.
V týdnu naposled pracovali fasádníci, kteří jsou zapsáni 4 a kromě toho 18 zedníků, 3 učňové, 21
nádeníků, 5 žen a 2 tesaři.348
Zajímavostí je ve stavebním deníku k 16. červnu nalepený výstřižek z novin, v němž se zmiňuje
"architektonická krása a imposantnost budovy nyjí již téměř zbavené lešení" a následně je podávána
informace o vyhlášené sbírce. Vyjmenováni jsou i největší dosavadní dárci.
I v tomto případě byl podkladem text, rozesílaný novinám 6. června.349
Ve čtvrtek 16. června se konala devatenáctá schůze stavebního dozorstva. Oznámený odpis vodného byl
vzat na vědomí. Bratr Králíček předložil jednotlivými firmami zaslané rozpočty na popadlo a to: fa Maizner
1730 K, Ludvík Prokopec 1360 K, ing. Jaroslav Moučka dřevěné propadlo 880 K a železné propadlo 1250 K.
Usneseno bylo zadat Moučkovi železné propadlo a ujednán s ním na této schůzi obnos 1100 K. Bratr
Králíček dále předložil návrh na úpravu nejbližšího okolí. Ten má být poskytnut městské radě se žádostí o
její povolení.350
Dále bylo usneseno, že v kuchyni v přízemí bude terazzová dlažba, "sporobance" se má poslat přípis o
darování točitých schodů a schválena byla nabídka J. Kaliby na sporák a kuchyňské zařízení. Městské radě
se měla podat nabídka na pronájem místností v přízemí (tj. suterénu) pro pobočku úřadu práce. Zároveň
měla být městská rada požádána o darování květin, země a zapůjčení 4 bobků (tj. stříhaných stromků).
Usneseno bylo také zadání krycích skříněk na topná tělesa v malém sále spolu se zařízením zasedací síně,
zadaným vychovatelně. Stoly dodá bratr Martin Lojda za 14, 50 K za kus a týž projedná dodávku židlí se
"stálou výstavou a tržnicí řemeslných výrobků v Praze". První českomoravské továrně se má vyplatit splátka
12 436, 68 K za topení. Jak už bylo zmíněno, byla zadána dodávka tělocvičného nářadí firmě Vindyš.
Rozhodnuto bylo také zasklít vnější okna v lázních "kathedrálním sklem".
Firma Tulka, Roztočil a Šulc zaslala nabídku na dodání záclon. Bylo proto usneseno vyzvat k dodání ofert
i další firmy. Usneseno bylo také vyzvat k podání nabídek na nátěr radiátorů natěračské mistry Václava
Rippla v PrazeVIII a Ferdinanda Horejše v PrazeII.
Na závěr bylo informováno, že městská rada svolila, aby Sokol provedl vnitřní zařízení lázní sám. Má se
proto začít neprodleně jednat. Bratr architekt Králíček navrhl, aby se reprodukce výplně ve štítu hlavní
budovy (míněn bronzový reliéf, nebo celé řešení štítu?) případným žadatelům z řad jiných jednot dávala
pouze v tom případě, kdy bude výplň pro uvažované průčelí „příkladná“. Měl být proto zaslán náčrtek.351
V souladu s usneseními dozorstva vypracoval rada Holub celkem čtyři dopisy městské radě, datované
shodně v sobotu 18. června. V první žádosti, adresované hospodářskému referátu I B, žádala jednota aby
rada zařídila co nejrychlejší projednání úpravy okolí budovy tak, aby byl chodník hotov do konce července
347 Výměry jednotlivých omítaných ploch na plášti budovy jsou uvedeny na schématických plánech fasád, vlepených ve stavebním
deníku. Viz Stavba budovy (pozn. 193), s. 243.
348 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 37, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 120121.
349 Viz Redakční odbor (pozn. 306).
350 Tento nebo jemu obdobný plán dochován a ASL, viz Soupis plánů, č. 4042.
351 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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a to podle už zmíněného Králíčkova plánu, který byl k žádosti přiložen. Jak byla žádost projednána není
zřejmé. Sokolům ale bylo zřízení chodníku před budovou nařízeno už v podmínkách stavebního povolení z
října 1909 a zopakováno v dopise ze 3. prosince 1909. Žádost byla tudíž patrně předkládána proto, že ve
vypracovaném návrhu nešlo pouze o vytvoření chodníku, ale o celou úpravu prostoru před budovou a to na
městském pozemku.
Další Holubem koncipovaná žádost byla adresována XVII referátu a týkala se už předjednaného zřízení
filiálky obecního Ústavu pro bezplatné zprostředkování služby a práce a pro zprostředkování bytů.
Jednota pro tento účel nabízela dvě "světlé a vzdušné" místnosti "v přízemí". Jak vyplývá i z následujících
písemností, byly tím míněny prostory v suterénu, který byl ovšem nově, ostatně ve větší shodě s realitou,
označován jako přízemí. Dosavadní přízemí se tudíž v popisech logicky stalo prvním patrem, první patro
patrem druhým atd. I v tomto případě není průběh projednání žádosti znám, ale pobočka úřadu v budově
následně opravdu sídlila. Nabídka přitom téměř jistě nějakým způsobem souvisela s provedenou prací
nezaměstnaných "příslušníků" na odkopávce pozemku, patrně jako výsledek neoficiálních jednání s obcí
ohledně požadovaných a nakonec odepsaných částek za tuto práci. Tuto domněnku zesiluje fakt, že si úřad
zjevně vymohl lépe osluněné místnosti na jižní straně, což ovšem znamenalo dosti citelné změny v už
dokončených bytech a tím pochopitelně i zvýšení stavebních nákladů. Musel zde tedy být dosti silný důvod
pro nabídnutí daných prostor právě tomuto nájemci. Obdobný důvod může mít ostatně i nájem místností
pro filiálku pražské městské spořitelny, která pro změnu jednotě poskytla úvěr, částečné kryjící financování
výstavby budovy. I zde mohl nájem místností znamenat fakticky protislužbu za dojednané nadstandardní
podmínky.
Třetí dopis obsahuje "prosbu za laskavé opatření" vhodných rostlin pro osázení truhlíků na atikách teras
podél velkého sálu a čtyř "bobkových stromků" pro dekoraci zábradlí balkonu. Zmíněno je přitom to, že v
budově sídlí i obecní lázně, že by tak městská rada v ostatních majitelích domů "povzbudila smysl ke
květinové ozdobě", a že by tím obci nevznikl žádný zvláštní výdaj. Kladné vyřízení této žádosti sdělila
městská rada jednotě dopisem z 25. července 1910.
Posledním, Holubem koncipovaným dopisem žádá jednota městskou radu o schválení odchylek v
projektu budovy s tím, že tyto změny byly provedeny v dorozumění s I. odborem stavebního úřadu a že se
přikládá jejich seznam. Ten je dochován ve strojopisné podobě vypracované Blechovou kanceláří a s jeho
razítkem. Text je, patrně radou Holubem, korigován řadou rukopisných vpisků. Rukou je nadepsaný
"Seznam odchylek od schválených stavebních plánů a od stavebního povolení, provedených při stavbě tělocvičné budovy
a obecních lidových lázní čís. pop. 2VIII v Primátorské třídě". Jednotlivé uvedené body zní352 takto: "Souterrain: 1)
Seslabení zdí z 90 na 75 cm v souterrainu u bytu lázeňského a u úřadoven. 2) Ve vestibulu nové dvéře 75/210 cm do
chodby, u domovníka 98 cm zdi. 3) čtyři nové dvéře, spojující prádelnu, kotelnu, schody a sušárnu á 90/210. 4) Nová
sdružená okna do prádelny a žehlírny. 5) V lázních o jeden záchod více. 6) Příčka v šatnách s dveřmi 120/200. Přízemí:
1) Dvě nová okna sdružená 180/270 do reserv. místností lázní. (tj. jz a sz rohová místnost) 2) Nová okna v přední
facádě 150/270. I. p.: 1) Dvě nová okna do zasedací síně, jedno do úřadovny. Půda: 1) Železný krov nad velkým sálem.
2) Reservoir nad jevištěm. 3) Místo galerie malého sálu spolková místnost. 4) Železné točité schody na půdu v předním
traktu."Zajímavou opravou je ovšem už výše popsaná změna označení jednotlivých podlaží, kdy je suterén
nově označen jako přízemí, přízemí jako první patro atd. Zanesením této změny do dosti důležitého
dokumentu ji lze považovat za oficiální.
Městská rada tuto žádost později schválila, což jednotě oznámila dekretem z 26. prosince 1910.
Vyjmenované body jsou přitom v textu dekretu strukturovány a formulovány ještě poněkud odlišně a navíc
je zmíněn i předložený plán změněného průčelí.353 Je možné, že právě vyhotovení tohoto dodnes
dochovaného plánu bylo důvodem značného zdržení při vyřizování žádosti. Zajímavostí je i uvedené čp. 3
VIII, přestože bylo už v době výstavby běžně požíváno čp. 2VIII. Zda se jednalo o omyl či záměr není
zřejmé.354
V týdnu od 20. do 26. června byla připravena betonová podložka terazzové dlažby v kuchyni a
sousedních prostorech v přízemí v zadní části budovy, v obou předsíních a záchodech vedle sálu a v jižních
sprchách. Ve středu byly terazzové dlažby dokončeny na podestách zadních schodišť a v sobotu 25. června
352 Až na změněné údaje o podlaží přepsáno včetně drobných rukopisných oprav.
353 Jedná se o plán, uvedený v Soupisu plánů pod číslem 3013, respektive 3013.2.
354 Koncepty a z části i kopie žádostí uloženy v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161). Dopis z 26.12 dochován v ASL a v kopii i v
OKTSA, kde je uložen i strojopisný čistopis seznamu, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a OKTSA (pozn. 78).
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bylo s terazzem naopak začato v příčné chodbě v prvním patře. V pátek byly broušeny terazzové dlažby
podest neuvedených schodišť.
V předsíni a kuchyni bytu lázeňského a kuchyni a pokoji sluhy byla položena lepenková izolace a z větší
části i cihelná dlažba. V zasedací síni správního výboru a v kuchyni sluhy byl rozprostírán násyp pod
fošnové podlahy a zároveň se "zanášel násyp" v příčné chodbě v přízemí (tj. na klenbách suterénu). Tesaři v
předsíni a kuchyni lázeňského, v kuchyni sluhy a v zasedací síni položili polštáře a následně i fošny, které
kladli také v knihovně a čítárně, v předsíni bytu sluhy, v severních úřadovnách v prvním patře v šatně
hudebníků a v jižní arkýřové místnosti ve druhém patře.
Sneseno bylo lešení pro malíře ve velkém sále a následně zde probíhalo "začištění" (patrně omítnutí
vynechaných míst) omítek v místech, kde předtím lešení stálo. Pokračovalo i štukování zábradlí galerie a
omítání téhož, stejně jako stěn (obojí 22.6 hotovo). Malíři pracovali v severním předním a jižním zadním
schodišti, na galerii malého sálu a v jižní arkýřové místnosti ve druhém patře. V sobotu 25. června malovali
stěny na galerii velkého sálu. Bílení (pačokování) probíhalo i v knihovně a čítárně.
Natěrač v prvním patře natíral okna a dveře podruhé a tmelil. Okna v přízemí a následně i v patře
posléze natíral potřetí. Práci zahájil i sklenář, který zasklíval okna v přízemí. Od středy pracoval v prvním
patře a už v sobotu 25. června zasklívání, až na "venkovská okna v lázních“ dokončil. Truhlář "obíjel" dveře
v přízemí a posléze v prvním patře. Zámečník v patře dveře "koval" a v přízemí a osadil v severním zadním
schodišti zábradlí.
V úterý byly dodány stupně schodů do vestibulu a týž den bylo začato s jejich osazováním. V pátek 24.
června bylo osazeno spodní rameno a začato s osazování ramene severního. Pokračovala i práce na
rabicových příčkách v předsíni u lázní, v již. sprchách (hotovo 24.6), v koutech u estrády a mezi skladištěm
prádla a vchodem do jižních sprch. V severních sprchách probíhalo v pátek a v sobotu (2425.6) stavění
železné konstrukce pro betonové příčky.
Pokračovala i práce na rozvodu elektřiny, zazdívání rýh po ústředním topení a vodě a korkovým obalem
se isolovaly trouby vedoucí páru k nádržce vodovodní.
Klempíři na exteriéru kryli markýzy v vstupů vestibulu, což měli ve středu hotové i s nátěrem. Tím byly
veškeré klempířské práce na budově dokončeny. Podle podrobného výčtu ve stavebním deníku klempíři
používali zinkový plech číslo 13355 a pozinkovaný plech č. 7356. V některých případech není materiál
uveden357 a v jednom případě je uvedený výrobek z olova.358
Pokračovalo i kopání a pak vyzdívání skladu paliva. Výkop byl hotov ve středu 22. června a měl hloubku
2,55 m od prahu suterénu.359
V týdnu od 27. června do 3. července pokračovala práce na terazzových dlažbách. V pondělí se na nich
pracovalo v příčné chodbě v prvním patře, v úterý už v příčné chodbě v přízemí (dlažba se válcovala) a o
den později byla terazzová dlažba v přízemí broušena, přičemž není jasné, šloli o tu samou. Ve čtvrtek byla
"kladena" v předsíni a záchodech v prvním patře. V pátek bylo betonováno "pod terazzo" v severních
sprchách.
Pokračovala i práce na schodišti ve vestibulu, kde bylo nejprve dokončeno osazování stupňů severního
ramene a pak pokračovalo osazování stupňů ramene jižního, což bylo hotovo v pátek 1. července. V sobotu
355 Z tohoto plechu jsou: pokrytí mans. římsy, hl. římsy, žlab za hl. štítem a kotlíky, žlaby kol věží, krytina věží při hl. průčelí,
olemování věží, lemování říms věží, pokrytí vodorovné římsy štítu na průčelí a štítů u schodišť, žlab u dřevocementových krytin
na předních terasách, okapní trouby od střech nad schodišti, pokrytí větrací věže, vrchní plochy nadpraží dveří a oken u malého
sálu na balkonu, žlábek v okně malého sálu a 4 trubky, zábradelní zdi u balkonu, olemování balkonové římsy, pokrytí v otvorech
atik zadních teras, pokrytí říms pod atikami, žlaby při západním průčelí a okapy, olemování kotevních želez atik (2x6 ks), okapní
trouby, pokrytí střech markýz, žlaby tamtéž, pokrytí střech nad vchody do lázní, lemování říms na těchto přístavcích, žlaby u
těchto přístavků, střechy nad ústím větracích kanálů přivádějích čerstvý vzduch
356 Z tohoto plechu jsou: lemování komínů a ventilací, stříška za hl. štítem, nadokapní žlaby (?), lemování říms, úžlabí, lemy kol štítů,
atiky u předních teras, lem říms pod atikami předních teras, lemování zdí na předních terasách, galerie při okapech u
dřevocementové krytiny předních teras, pokrytí štítů u komínů ústředního topení, pokrytí říms na těchto štítech, lemování štítů,
úžlabí nad zadním traktem, pokrytí říms na jz a sz rozích, nadokapní žlaby tamtéž, lemování a pokrytí zadního štítu, pokrytí hlavic
pilířků (lesén) u štítů s komíny úst. top., pokrytí podokeních říms, pokrytí atik u zadních teras, lemování zdí na zadních terasách,
žlaby přes terasy, galerie při okapech u dřevocementové krytiny zadních teras, pokrytí soklu, síta v kotlíkách na hl. průčelí (pouze
zde uveden 1,5 mm silný plech), pokrytí soklu na arkýřích
357 To se týká šesti párů komín. lávek, pěti párů téhož nad zadním traktem, 17 podpěr hromosvodního drátu, parapetů veškerých
oken a oken střešních.
358 Šlo o dvě slabostěnná litá kolena okapních trub o průměru 5 cm od žlabů markýz, viz Stavba budovy (pozn. 193), s 7681.
359 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 3840, 104.
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byly osazovány schodnice a kromě toho bylo ve vestibulu "vyzkruženo pro desku železobetovou" u severní
galerie.
V úterý bylo dokončeno dláždění cihlami v pokoji lázeňského, a týž den byl také v obou suterénních
bytech rozprostírán násyp pod dřevěné podlahy, které tesaři provedli v následujících dnech. V úterý začalo
kladení vlýskové podlahy (tj. parket) do asfaltu v malém sále, což bylo v sobotu 2. července hotovo
V pondělí 27. června byly dokončeny rabicky u vchodu do jižních sprch a bylo připraveno pro totéž u
vchodu do sprch severních. V úterý začalo betonování monierových stěn v jižních sprchách. Od středy v
budově pracoval kamnář, který nejprve stavěl sporák v kuchyni lázeňského a následně (od 1.7) provedl
kamna v jeho pokoji.
Osazována byla "parapetní prkénka" v suterénu a truhlář "obíjel dveře" ve sprchách a suterénu obecně.
Zámečník "koval dveře" v přízemí a v suterénu (28.6 ve sprchách) a kromě toho osazoval zábradlí v 1. patře
u jižního zadního schodiště. Sklenář začal se zasklíváním barevného okna v malém sále do olova. Natěrač
prováděl v přízemí třetí bílý nátěr a žilkování okenních křídel a kromě toho v úterý natíral dveře v suterénu
a v sobotu natíral dveře a žilkoval křídla okenní v prvním patře.
Pačokovány byly místnosti v přízemí a v pátek 1. července v podsálí. Malíři malovali stěny v přízemí a v
patře ve velkém sále a strop jižního přísálí.
Na kanalisaci byla dokončena odbočka odkapní trouby u východního průčelí a v sobotu předělána
kanalisace v podsálí, podle všeho v souvislosti se zřízením členských sprch. Na ústředním topení se
isolovalo potrubí z kotelny k vodním nádržkám. Probíhalo i začištění rýh po rozvodech topení (28.6 hotovo)
a vody. Elektrikáři v tomto týdnu nepracovali. Pokračovalo vyzdívání skladiště paliva, kde byly v sobotu
navíc zdi „usekávány a vyrovnávány“, patrně pro nějakou zjištěnou nepřesnost. V pátek také První
českomoravská továrna dodala dvojmo plány na strojní zařízení prádelny, žehlírny a mandlovny.360
V úterý 28. června byla konána schůze správního výboru. Informováno bylo mj. o tom, že ministerstvu
kultu a vyučování bylo v souvislosti s projektem nové školní budovy za sokolovnou zasláno prohlášení,
podle něhož budou pozemky za budovou využívány pouze pro cvičení. Úvěrní a živnostenská banka byly
požádány o příspěvek na stavbu. Městská rada vrátila zaplacené vodné 340K a 64h. Opakovaná nabídka
Stálé výstavy a tržnice řemeslných výrobků na pořízení židlí byla k rozhodnutí předána stavebnímu
dozorstvu spolu s plnou mocí na pořizování nábytku. Stavební fond obsahoval 48 035, 31 K.
Kromě toho řešil výbor kolující fámy, že malířské práce byly zadány firmě německé. Poukázáno bylo na
to, že malířskou firmu zadává stavitel a navíc, malíř Fr. Fröhlich je v sokolském adresáři veden jako firma
česká a sokolská.361

Červenec 1910, pokračující práce
V týdnu od 4. do 10. července pokračovala práce na terazzových podlahách a to v předsíních a záchodech
v přízemí. Kromě toho začala práce na "granolitové dlažbě" na galerii velkého sálu (jinde zmíněn malý sál) a
to čištěním a provedením první vrstvy. Ve vestibulu byla zabetonována mezipodesta schodiště, obě galerie a
osazovány byly mramorové části zábradlí schodiště, zábradlí mezi vestibulem a střední chodbou atp. Kromě
toho tesař kladl podlahu v suterénu v úřadovně a v pondělí se hoblovala vlýsková podlaha v malém sále.
Od úterý pak byla táž kladena do asfaltu ve velkém sále.
Betonovány byly příčky v jižních sprchách a od pátku 8. července, kdy byly "zhruba dokončeny" byly
"štukovány cementem" a začalo jejich betonování ve sprchách severních. Ve sprchách členů u šaten v podsálí
byla otlučena štukovaná omítka do výšky 2 metry a nahražena omítkou cementovou. Kromě toho byly
omítány stěny ve vestibulu.V podsálí se "pačokovalo" a bílena byla i příčná chodba v suterénu. Malíři
malovali ve velkém sále, jmenovitě "stěny na galerii" a v jižním přísálí.
Truhlář "obíjel" a zámečník "koval" dveře v suterénu. Kromě toho zámečník osazoval poslední zábradlí a
to u jižního zadního schodiště a ve čtvrtek 7. července zřizoval v kotelně lávku, zatímco truhlář v pátek v
suterénu stavěl záchodové stěny. V přízemí a v prvním patře natěrači žilkovali okna a kromě toho zde
natírali a poté i žilkovali dveře. V práci pokračovali i sklenáři, kteří v pondělí začali zasklívat okna v lázních
"katedrálním" sklem. V pátek bylo také začato s nátěrem radiátorů. Kamnář dokončil kamna v pokoji
lázeňského, začal se sporákem v bytě sluhy (5.7 hotovo) a stavěl kamna v pokoji sluhy.
360 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 42, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 133. Zmíněný plán
dochován v ASL, viz Soupis plánů, plán. č. 5011.
361 Viz Zápisník 190810 (pozn. 137).
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V úterý "na vodovodu" osazovali konzole „pro umývadélka“ a pracovali na sprchách cvičícího členstva.
V souvislosti s tím jsou instalatéři zachyceni i v podsálí, kde v pátek 8. čerevence kopali "pro převedení
vodovodu“. Pokračovalo začištění rýh po vodovodu a v podsálí i po topení. Od středy 6. července probíhal
výkop pro náraziště propadla a hned ve čtvrtek se začal osazovat a podezdívat jeho rám. V pátek pokračoval
ještě jeho výkop ale zároveň už byly zděny stěny a práce byla v sobotu 9. července hotova. Pokračovala i
montáž elektrického vedení.
Na exteriéru začala práce na úpravě prostoru před vstupem a to výkopem a následným osazováním
"peronů" (tj patrně obrubníků). Před jejich samotným osazením byla provedena 35 cm vysoká podezdívka.
Pokračovala i práce na skladu paliva, kde probíhalo šalování a ve středu a čtvrtek 6 a 7. července i
betonování 15 cm silné žlezobetonové stropní desky (trámce 15x20 cm). Probourány byly i otvory ze
skladiště paliva do kotelny, na čemž pracovali čtyři dny čtyři zedníci a dva nádeníci. Jeden den (5.7) nádeník
kopal "díru" pro hromosvod, následně osazený a zasypaný. Od soboty 9. července probíhaly práce na
kanalizaci a prádelně, kde je konkrétně zmíněno "snížení vpusti".362
V pondělí 4. července se konala dvacátá schůze stavebního dozorstva. Informováno bylo o tom, že
žádost o změnu úpravy okolí byla podána, stejně jako žádost o darování květin a země z obecní zásoby a
nabídka pronájmu místností úřadu práce. Firma Blecha požádala První českomoravskou továrnu o
případnou bezplatnou výpomoc při úpravě schodů atp. Kvůli oplocení dvorků má být 5. července ve 4
hodiny odpoledne konáno místní šetření.
Ujednáno bylo, že sporobance ohledně darování železných točitých schodů má napsat bratr Králíček.
Bratr Besser žádá vydání nabídek a jistot oferentům, jež zakázku na tělocvičné zařízení nedodrželi. Jednáno
bylo i o "přípisu Ústřední prodejny", která údajně jednotě věnovala 150 K. Usneseno bylo za tento obnos
odebrat činky a jeden motouz ku přeskoku. Jak ovšem vyplývá ze zápisu následující schůze, byl tento dar
patrně podmíněn získáním zakázky a tudíž k němu nakonec nedošlo.
Došly nabídky na nátěr těles. Firma Rippel chce za 1m 2 za jeden nátěr olejovou barvou a dva emailovou
1,80 K a za dva nátěry olejové i emailové 2,40 K, Hořejš za totéž 1,70K a 1,85K a navíc slevuje 10% ve
prospěch jednoty. Bratr Králíček slíbil získat do zítřka ještě nabídky od jiných firem. K podání nabídek na
dodávku záclon bylo vyzváno pět firem. Na základě skici vyhotovené bratrem Králíčkem363 se také má do
zítřka rozhodnout definitivní počet stolů a židlí do malého a velkého sálu a dá se písemná objednávka firmě
Lojda.
Zítra, tj. v úterý 5. července, se má na stavbě rozhodnout o umístění nosičů trolejového drátu a má se k
tomu pozvat zástupce elektrických podniků. Písek získaný při výkopu pro sklad paliva zaplatí firma Blecha
jako při výkopu původním, zbylý písek se má prodat. Inženýr Moučka dodá plány výtahu co nejdříve.
Zřízení chodníků ke vchodům do lázní obstará br. Pavlas. Na zítřek se má na stavbu pozvat ředitelství
vychovatelny kvůli skříňkám na topení do malého sálu. Dodání zařízení prádelny a žehlírny se má u
českomoravské továrny uspíšit. Skříně do zasedací síně se mají osadit na vlýskovou podlahu. Pro ženský
odbor se mají ponechat staré skříňky do šaten, pro mužský se objednají nové. Vzorek této skříňky obstará na
základě výkresu364 br. arch. Králíček. Úprava letního cvičiště se má po pokročilou letní dobu vyřešit během
příštího zimního období.365
V souladu s usneseními stavebního dozorstva byly vypracovány koncepty tří dopisů, datovaných 8.
července 1910. První byl určen Martinu Lojdovi a obsahoval objednávku 60 stolů (70x80x170 cm) a 800 židlí
číslo 195. Stoly měly být provedené podle Lojdou předloženého vzoru a zabezpečeny proti sklápění
"zástrčkou neb podobně". Židle měly stát 3 K a 70 h a to podle nabídky "Kuratoria stálé výstavy a tržnice
řemeslných výrobků v Praze".
Dalším dopisem jednota sdělila Ferdinandu Hořejšovi přidělení zakázky na nátěr radiátorů s tím, že tyto
mají být natřeny jednou vrstvou podkladní olejové barvy a následně dvěma vrstvami emailu v tónu, který
určí br. arch. Králíček. Práce měla být hotova nejpozději do 15. července (tj. během následujícího týdne!) a
jednota si měla ponechat 10% sjednané sumy jako jistinu po dobu jednoho roku.
Posledním dopisem byla vypsána oferta na dodávku záclon. Záclony měly být dodány do úřadovny v
prvním patře, do zasedací síně, ke všem oknům velkého sálu (tj. včetně přísálí a obou "estrád"), do kuchyně,
362
363
364
365

Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 90, 93, 104, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 136.
Jedná se téměř jistě o plánek dochovaný v ASL, viz soupis plánů, plán č. 5020.
I tento výkres je ASL dochován, viz soupis plánů, plán č. 4044.
Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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výčepu, knihovny, čítárny, obou úřadoven v suterénu a překvapivě i do prádelny a sušárny. Záclony měly
být cvilichové, výborné jakosti, jednobarevné, dole aplikací ozdobené. Z udaných rozměrů je také jasné, že
měly sahat do výšky parapetu. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 13. července do šesté hodiny
večerní s tím, že měly být podány do restaurace u Choděrů. Práce měla být odevzdána do 6. srpna 1910 a i v
tomto případě si jednota měla ponechat 10% sjednané sumy po dobu jednoho roku jako jistinu. Stanoveno
bylo i penále 10 K za každý den.366
Dle udané charakteristiky se zdá, že nešlo o záclony v dnešním slova smyslu, nýbrž spíše o závěsy, neboť
"cvilich" je dle dostupných zdrojů dosti silná látka s výraznou strukturou vláken, nikoli lehká průsvitná
tkanina, jakou bychom očekávali u záclon. Ostatně slovo "záclony" je použito i při jednání o závěsech z
"plachetního plátna" do sprch (viz níže). Podle předpokládaného způsobu upevnění těchto "záclon" se navíc
zdá, že šlo v podstatě o rolety, neboť v prostoru mezi vnitřními a vnějšími okenními křídly byl příslušný
překlad vždy usazen o cca 15 cm výše a tím zde byly vytvořeny obdélné "kapsy", nazývané v dobových
písemných materiálech slovem "truhlíky". Zdobené spodní části těchto "záclon" jsou patrně zachyceny na
fotografii průčelí z roku 1910,367 přičemž toto vyobrazení potvrzuje i předpoklad, že šlo o rolety.
V týdnu od 11 do 17. července pokračovalo betonování stěn v severních sprchách, zatímco v jižních se
štukovaly cementem. Pokračovala i montáž schodiště a dalších prvků ve vestibulu. Osazovány byly
mramorové "postamenty", osazovalo se zábradlí galerie a zábradlí a schodnice schodů. Ve čtvrtek bylo na
galeriích vestibulu kladeno terazzo. Ve střední chodbě byl osazen rám propadla a i zde byly kladeny vlysy
terazza. Granolitová dlažba byla pokládána na "estrádě hudebníků" a na severní galerii velkého sálu. Ve
velkém sále byla do pátku 15. července kladena vlýsková podlaha a po jejím dokončení začalo její pokládání
v obou přísálích.
Dodána byla madla, vzápětí osazovaná u hlavních schodišť v předním traktu a u zábradlí galerie ve
velkém sále. Natěrači prováděli v prvním patře třetí vrstvu nátěru, podkládali radiátory a žilkovali dveře ve
druhém patře. Truhláři "obíjeli špalety" (tj. zárubně dveří), přičemž v pátek tato práce začala v jižních
sprchách. V úterý 12. července zámečník osadil zábradlí železné "chodby" v kotelně a o den později
připevňoval "nárazníky" k oknům. V pátek je také zmíněno zalévání a začišťování spár mezi stupni z
prvního do druhého patra, což se evidentně týká předních schodišť.
Malíři malovali v přízemí velkého sálu a v severním přísálí. Kromě toho ve středu „zřídili zkoušku“ ve
vestibulu. V pondělí byla dokončena kamna v pokoji sluhy. Ve čtvrtek byly dodány dřevěné stěny k
pokladnám v suterénu a v pátek "šamotové dlaždičky". Ve čtvrtek také začalo v malém sále "obkládání stěn
lingrustou", přičemž jinde je zmíněno, že se lingrusta nalepuje. Ve čtvrtek 14. července došlo také k
probourání dveří z úřadovny do pokoje sluhy a naopak zazdění dveří z tohoto pokoje do kuchyně, což
zjevně znamená zmenšení bytu sluhy a naopak zvětšení úřadovny.
Dokončeno bylo vyzdění následně omítaného "náraziště propadla" a pokračovala i práce na "začištění"
rýh po vodovodu. V úterý 12. července je kromě toho zmíněno i osazování špalíků. V prádelně byly
vyzdívány a následně cementovou maltou omítány podezdívky strojů a obezdívaly se i vpustě v
předchozích dnech předělané kanalizace (montér k tomu upotřebil 5 kg olova a 1,5 m dehtového provazu).
Na závěr byla vybetonována "dlažba". Práce probíhala i v žehlírně, kde byla podezdívána sušárna,
upravován otvor ventilace a kopáno pro následně zděnou podezdívku mandlu. Probíhalo i bílení kotelny a i
tento týden byly osazovány ventilační žaluzie ústředního topení.368
V týdnu od 18 do 24. července pokračovalo ve vestibulu osazování mramorového zábradlí schodů a
mramorovými deskami byl obkládán i "jižní železobetnový pás" (patrně míněn bok galerie) a špalety dveří.
Kromě toho zde byl betonován podklad pro terazzo na "odpočívadle".
Na terazzových dlažbách bylo pracováno i v suterénu v předsíních záchodů a v příčné chodbě, kde byla
nejprve provedena v jižní předsíni lázní, dále byly vlysy terazza pokládány v severní části příčné chodby a
nakonec bylo s betonovým podkladem začato ve střední části chodby. V závěru týdne je ještě zaznamenáno
broušení terazza v severní části chodby. Kromě toho byla na galerii obou sálů, v prádelně a žehlírně
položena vrchní vrstva granolitu. Na galerii malého sálu byla tato podlaha následně „cyklimována“ (tj.

366 Koncepty všech tří dopisů uloženy v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
367 Viz seznam ikonografie, fotografie č. 3008.
368 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 44.
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patrně strojovně broušena). Pokračovalo i kladení parketové podlahy v obou přísálích a od pátku se ve
velkém sále hoblovalo, zatímco podlaha v sále malém byla "cyklimována" a nakonec napuštěna fermeží.
V severních sprchách byly dále betonovány stěny a následně štukovány cementem. Ve středu 20.
července se začalo v jižních sprchách s obkládáním stěn šamotovými dlaždicemi. V malém sále bylo
dokončeno obložení stěn lingrustou a připravovaly se k témuž stěny sálu velkého. V něm začalo obkládání
lingrustou v úterý 19. července, zatímco v malém sále se obložení lištovalo. Ve čtvrtek začalo lištování i ve
velkém sále, ovšem stále probíhalo i obkládání (v sobotu byly obkládány pilíře). Obkládáno bylo i zábradlí
galerie velkého sálu na zadní straně a to "papírem" (tj. papírovou tapetou).
Malíři malovali záchody v přízemí, obě úřadovny v prvním patře a strop a stěny ve vestibulu. V sobotu
zde bylo sneseno lešení a malíři pokračovali výmalbou zasedací síně a stropu chodby v přízemí. Probíhala i
montáž madel na galerii velkého sálu, na jižním schodišti, a na zábradlí galerie malého sálu. Truhlář "obíjel"
a zámečník "koval" dveře v jižních sprchách a natěrači podkládali nátěr dřevěných stěn u pokladen, oken a
dveří ve sprchách. Kromě toho žilkovali dveře a dveřní zárubně v přízemí.
Ve vestibulu byl ve středu zřízen topný kanál pro malý sál na severní straně. Pokračovalo i zazdívání rýh
po vodovodu a vodovod v kabinách pro vany byl rabicován. Jinde je uvedeno rabicování "rýh u van". Tuto
práci vykonával rabicář a nádeník, který ovšem zároveň prováděl ještě jinou práci. Za jeden den upotřebili 3
truhlíky obyčejné malty, 50 kg sádry, ¼ kg kravských chlupů a za 10 haléřů klíh, 3 m2. rabicového pletiva a
30 háčků velikosti „3“)
V prádelně pokračovalo cementování podezdívek, zatímco v žehlírně byly zpočátku týdne ještě zděny.
Od úterý je ale cementování uváděno i zde. Od středy byly s pomocí čtyř zedníků a dvou nádeníků
montovány natřené radiátory a kromě toho je uvedeno i osazování konsolí, háčků pro řetízky u ventilací a
práce u ventilátorů ve vzduchových kanálech. V úterý 19. července se dle zápisu stavebního deníku odehrála
dosti kuriózní nehoda, neboť úderem blesku v nejbližším okolí budovy byl poražen a přeražen radiátor v
severním přísálí. Zda ve skutečnosti nešlo o neumělou snahu vysvětlit škodu vzniklou při neopatrné
manipulaci s radiátory samozřejmě nelze říci, ovšem zdá se to dosti pravděpodobné.
Pokračovala i práce na šachtě "popadla", pro níž bylo v úterý vykopáno a následně bylo její zdivo
vyzdíváno. Na elektrickém osvětlení pracoval dva dny jediný montér. V západním dvoře bylo kopáno pro
kanalizaci vedoucí od vpustí ve dvoře do už položeného potrubí v kotelně.369
Na schůzi správního výboru jednoty v úterý 19. července 1910 bylo informováno, že s malířem bratrem
Dědinou bylo dojednáno namalování portrétu starosty pro zasedací síň. Starosta mu ale bude muset sedět,
neboť jinak prý nebude mít obraz ceny umělecké.
Kromě toho bylo jednáno o chystané benefiční akci. TJ Meteor na výstavbu tělocvičny nemůže přispět
nabízí ale exhibiční utkání s representačním mužstvem Českého svazu fotbalového s tím, že by v takovém
případě bylo nutné nechat (u příležitosti sokolského cvičení ke slavnostnímu otevření budovy zřízené)
tribuny na hřišti u Perutzů stát o týden déle. Sokol souhlasí, pokud budou do pořadatelstva Meteoru přijati
dva členové správního výboru. Schválen byl návrh, že veškeré akce konané ve prospěch tělocvičny mají být
konány se svolením a se zástupcem výboru. Jednáno bylo i o obsazení místa kustoda a o jeho povinnostech.
Kustod, jinde zmiňovaný jako sluha a později nazývaný slovem sokolník, podléhal nikoli správnímu výboru
ale přímo starostovi. Vyhlášena byla oferta na jeho místo, prioritně mezi členstvem. Služné má být 500 K
měsíčně a k tomu 100 K na čistící potřeby s tím, že kustod dostane byt o jedné místnosti a předsíni.370
V té době se také rozběhla jednání s městem o přípravách slavnostního otevření budovy a s tím
souvisejících sokolských slavností. Devátého července proběhlo na místě komisionálním šetření a výstavbu
tribuny a slavnostního cvičiště na pozemcích s katastrálními čísly 201/1 a 205/1 mezi ulicemi Voctářovou a
Vojenovou, povolila městská rada na svém zasedání 15. července, a to jako provizorium, podle předložených
plánů371 a s několika málo uvedenými podmínkami a změnami. V dekretu s 19. července ovšem podotýká, že
je ještě nutné vyžádat si svolení k použití pozemku.
To jednota nepochybně obratem učinila, neboť už 25. července rada sdělila, že použití pozemku na svém
zasedání 22. července povolila a to s jedinou podmínkou, podle níž musí jednota po proběhlé slavnosti uvést
pozemek do původního stavu.
369 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 149.
370 Zápisník správ. výb. TJ Sokol v Praze VIII od 19/VII 1910 až 7/VIII 1911, nestránkováno, ASL.
371 Plán uložen také v ASL, viz Soupis plánů, plán č. 8003.
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Dekretem z 23. července pak městská rada jednotě sdělila, že na zasedání 15. července převzala nad
slavnostním otevřením nové budovy, konaném ve dnech 14 a 15. srpna, protektorát. Na úhradu slavností
povolila příspěvek 200 K a sdělila také, že současně hodlá slavnostně otevřít obecní lidové lázně. K tomu se
váže i dochovaná instrukce rady města, adresovaná 26. července hospodářskému referátu. Už 22. července
také praesidium městské rady jednotě sdělilo, že na stavbu sokolovny věnovalo 1000 K.372
Ve čtvrtek 21. července byla konána dvacátá první schůze stavebního dozorstva. Informováno bylo, že
br. Ferdinand Hořejš potvrzuje příjem objednávky na nátěr topení a že První českomoravská továrna
potřebuje upravit přítoky do prádelny, což se oznámí městské vodárenské kanceláři.
Jednáno bylo o tom, že se má uspíšit rozboření ohradní zdi u parku na zámeckém vrchu, že dvorky u
budovy mají být ohrazeny v prodloužení hl. uličního průčelí, že se má vytápět za účelem vysoušení budovy,
že se má urgovat zřízení žebříku do kotelny, že fotografování budovy zajistí bratr starosta a že dubové
vlýskové podlahy v obou sálech se mají napustit horkou fermeží a v zasedací síni navoskovat.
Na dodávku záclon došly čtyři nabídky: K Hueber 847,10 K, V. Hrach 756,68 K, Tulka Roztočil a Šulc
656,80 K, M. Prim 552,60 K. Po prozkoumání dodaných vzorků, které byly dle získaného dobrozdání shodné
kvality, bylo dodání zadáno M. Primovi.
Jednáno bylo o objednávce žíněnek a jako dar bratra Vondřicha byly objednány činky. Do šaten bylo
objednáno zatím třicet skříněk s tím, že ostatní budou objednány později. Došlý účet za ubrusy se zatím
neměl proplácet. Obložení stěn v šatnách členstva pytlovinou a koberce do šaten mělo být svěřeno br.
Primovi. Projednáváno bylo i zařízení šaten pro obecenstvo při zábavách. V šatnách členstva měl být zřízen
stůl a dále se měla objednat skříň na ubrusy a zařízení kuchyně (stůl, police a skříň na nádobí). Mistrovi z
vychovatelny se mělo poděkovat za skříně do zasedací místnosti.373
Z pátku 22. července pochází dopis jednoty Ústřední bance českých spořitelen, s žádostí o darování
schodiště. Z textu plyne, že firma Blecha pro tuto banku právě adaptuje prostory a podle upozornění
jednoho člena stavebního dozorstva (tj. Králíčka) se v adaptovaných prostorech nachází několik schodišť,
které se v rámci adaptace ruší. Protože by Sokol jedno takové využil pro přístup na půdu, žádá o jeho
darování. Banka ovšem hned týž den odpověděla, že lituje ale že slíbené schodiště si musela ponechat pro
případ potřeby.374
Dvacátého druhého července je datován i dopis jednoty, adresovaný ředitelství Pražské městské
spořitelny v Praze. S odvoláním na předchozí ústní jednání jsou v něm uvedeny podmínky pronájmu
místností pro "filiální sběrnu a platebnu" městské spořitelny v PrazeVIII. Roční nájemné mělo činit 600 K
a poplatek za úklid schodiště a chodeb dalších 650 K. Zmíněn je i "činžovní groš" 600 K, což je zřejmě další
poplatek. Osvětlení by bylo placeno přímo městským elektrickým podnikům, na topení by se spořitelna
musela dohodnout s obcí, neboť ta provozuje kotelnu. Veškeré úpravy prostor by platila spořitelna s
výjimkou vstupních dveří, kde je jednota ochotna na výslovné přání provést "ohnivzdorné pobytí silným
plechem". Kromě toho jednota projevuje ochotu uzavřít smlouvu i na delší dobu.
Z 9. září 1910 pochází spořitelnou zaslaný nástin smlouvy. Z textu vyplývá to, že nájem měl probíhat od
listopadu 1910 a Spořitelna požadovala železem pobité a třemi vertheimskými zámky uzavírané vstupní
dveře. Uvedený nájem měl činit 1000 K ročně, měl být splatný napřed a to čtvrtletně. Poplatek za úklid a
osvětlování chodby ovšem "klesl" na 250 K ročně, takže celková požadovaná suma se sumy požadované
jednotou neliší. Výpověď nájmu měla být rovněž pro obě stany čtvrtletní, ovšem s omezením pro Sokol,
který ji mohl vypovědět nejdříve po uplynutí 12 let. Spořitelna by mohla na svůj náklad provést úpravy
místností, měl jí být k užívání poskytnut samostatný záchod a po výpovědi smlouvy měla být povinna uvést
místnosti do původního stavu, který měl pro ten účel popsat "odborný důvěrník Sokola". Na topení se měla
spořitelna dohodnout s obcí.
Další a to nedochovaný dopis zaslala spořitelna jednotě 30. září. V něm požadovala souhlas s umístěním
celkem 5 "návěstních" tabulí na průčelí budovy, s umístěním orientačních tabulek v budově a s podmínkou
zajistit otevření vchodu budovy po celou dobu úřadování pobočky.
372 Vyjádření rady jsou dochovány v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30). Instrukce Hospodářskému referátu v AHMP, viz
viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
373 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
374 Žádost i s odpovědí dochována v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161). Upravované prostory se podle všeho nacházely v
domě čp. 761/1 na nynějším Jungmannově náměstí.
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Na oba dopisy reagoval Holubem vypracovaný a v konceptu dochovaný dopis jednoty, datovaný 11.
října. Nástin smlouvy Holub pro odpověď prostřednictvím vpisků červeným inkoustem poněkud upravil.
Vedle vysloveně stylistických oprav, při nichž nahrazuje první osobu množného čísla druhou (tj. např.
"jsme" mění na "jste"), se jedná pouze o dvě faktické změny. Jednou je doplnění o podmínku schválení
případně prováděných úprav Sokolem, druhou změna subjektu s nímž se má spořitelna dohodnout na
poplatku za otop, neboť kotelnu sice provozovala obec ale topení bylo připojeno na měřící zařízení jednoty.
Se všemi dalšími požadavky spořitelny je v textu odpovědi vysloven souhlas, pouze s podmínkou
emailového provedení zmíněných pěti tabulí a to v barvách, které "neruší soulad budovy". Současně byl
zaslán i žádaný nedochovaný popis pronajímaných místností.375
V týdnu od 25 do 31. července pokračovalo obkládání ostění dveří ve vestibulu mramorovými deskami.
Tato práce byla hotova v úterý 26. července a tím byla ukončena také montáž veškerých mramorových
prvků ve vestibulu. Následovalo tmelení spár a leštění mramoru.
Stěny ve sprchách byly obkládány šamotovými dlaždicemi a byly položeny vlysy terazzové dlažby v jižní
části střední chodby v suterénu. Od úterý se pak práce na terazzových dlažbách přesunula do vestibulu, kde
byla nejprve vybetonována podložka a následně, v sobotu, položeny vlysy. Betonována byla i "dlažba" šaten
v podsálí, odbedněn byl strop skladu paliva a následně zde byla dokončena "dlažba", není ovšem uvedeno
jaká.
Malíři malovali příčnou chodbu a sokl ve schodištích v přízemí, dokončili malbu v zasedací síni a v
dalších místnostech prvního patra a malovali v čítárně. V severních i jižních sprchách se pačokovalo, truhlář
v severních sprchách "obíjel" zárubně dveří, zatímco zámečník "koval" dveře ve sprchách jižních. Natěrači
tmelili a natírali dveře ve vestibulu, žilkovali dveře v přízemí, natírali dveře a zárubně v jižních sprchách a v
suterénu obecně. Kromě toho je uvedeno, že v sobotu 30. července "lasírovali" (snad míněn nátěr vrchním
lakem) křídla dveří v prvním patře.
Ve velkém sále byla hoblována, cyklimována a napouštěna podlaha a začišťována byla madla na galerii
malého a následně i velkého sálu. Lištována byla lingrusta ve velkém sále a zadní stěna zábradlí na galerii
byla "obkládána papírem", následně zřejmě zalištovaným. V úterý byly dodány skříně do zasedací síně a
následně byly montovány, což se neobešlo bez přisekávání a upravování rabicových stěn. Blížící se
dokončení budovy signalizují množící se zprávy o čištění budovy, ve čtvrtek 28. července je čištění zmíněno
v prvním patře.
První českomoravská strojírna začala s montáží sušárny, montovala měřící přístroje a stavěla radiátory.
Osazovány byly také ventilátory ve vzdušných chodbách a pumpy v kotelně. Inženýr Jaroslav Moučka začal
s montáží propadla. Pokračovalo zazdívání rýh po vodovodu. Opakovaně je zmíněno též čištění kanálů po
instalatérech a navíc i isolace, patrně namontovaných vodovodních trubek. Ve středu dodala firma Kaliba
železný sporák do kuchyně.
Pokud v předchozích měsících montéři elektrického osvětlení pracovali spíše občas a to nejvýše ve třech
lidech, pak s blížícím se dokončením budovy jejich práce velmi zintenzivnila. Od úterý 26. července jich
pracovalo každý den od tří do sedmi, často s vyšším počtem odpoledne než dopoledne (typicky tři
dopoledne a pět odpoledne), což nepochybně signalizuje jejich souběžnou práci na více stavbách. V neděli
31. července dokonce pracovali celý den v osmi lidech.376
Schůze správního výboru jednoty proběhla opět v úterý 26. července. Na této schůzi bylo informováno,
že na místo kustoda se přihlásili čtyři uchazeči, z toho dva jsou členové. Přijat byl bratr Kratochvíl.
Bratr Filip informoval o tom, že bude třeba umořovat dluh a financovat provoz budovy, k čemuž budou
sloužit hlavně zábavy. Opatřen už byl řádný inventář a je třeba stanovit poplatky za provozování kuchyně a
výčepu. Dále bylo informováno, že agitační výbor k prodeji obstaral 10 tisíc pohlednic budovy, celkem za
180 K a 10 h. Beseda Tyl odvedla ze své zábavy 150 K na stavbu budovy. Firma Blecha kvituje splátku 20
tisíc K a První českomoravská továrna potvrzuje příjem obnosu 12 436 K a 68 h. Firma Kolben oznamuje dar
100 K, firma Fr. Křižík dar 500 K. Kromě toho jednota obdržela další menší dary od jednotlivců.
Ústřední banka českých spořitelen sděluje, že nemůže své točité schody jednotě pro sokolovnu věnovati.
Městské spořitelně v Praze bylo dopsáno za jakých podmínek by jednota pronajala místnosti pro její filiálku.
Malíř Dědina odpovídá, že starosta nechce přivoliti k malování. Městská rada přijímá protektorát nad
375 Kopie dopisu z 22.7, dopis z 9.9 i na něm vypracovaný koncept odpovědi uložen v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
376 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195).
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sokolskými slavnostmi, jejichž součástí bude i otevření budovy a které už byly oznámeny v tisku. Zároveň
městská rada sděluje, že najímá v sokolovně filiálku pro zprostředkování práce za 600 K ročně a 4% poplatek
z nájemného. Usneseno bylo podati žádost za osvobození od daně činžovní po dobu 12. let a podati
současně žádost o trvalé osvobození tělocvičny jako ústavu vychovávacího od daně vůbec.377
Ve čtvrtek 28. července proběhla schůze finančního odboru. Hlavním bodem jednání byla pochopitelně
prováděná sbírka. Jestliže 14. dubna bylo vybráno přes tisíc korun, 25. května už obnášela sbírka 10 274 k a
80 h. Přesto to zjevně bylo daleko méně, než si vedení jednoty původně představovalo. Na schůzi 1. června
bylo mj. debatováno o výherních losech a byl vypracován seznam firem, jež mají být osloveny. Na schůzi 7.
července bylo konstatováno, že sbírka mezi podniky vynesla zatím 2240 K a celkově činí sbírka i s úpisy 16
562, 84 K. Na schůzi 28. července bylo konstatováno, že je sbírka zhruba ukončena a vynesla celkem 18 396,
54 K a to včetně úpisů. Přesto se ještě pokračovalo ve sbírání a částka nakonec vynesla sbírka vynesla 23 280,
56 K.
Ve fondu jednoty se mj. dochoval dopis, kterým Sokolové oslovovali podniky a movitější jednotlivce.
Mezi podniky byla největším dárcem První českomoravská strojírna, která věnovala dva tisíce korun. Jiné
podniky a také pražská obec věnovaly po tisíci korunách, stejně jako movitější členové jednoty (Filip,
Zavadil). Některé firmy ovšem věnovaly pouze částky v řádu stokorun. Sbírky se zúčastnily i libeňské
spolky, které věnovaly v průměru kolem 100200 K. Jednotlivci věnovali zpravidla jednu, pět či deset korun,
výjimečně ovšem i víc (až 200 K). Najdou se ovšem i příspěvky ve výši desítek haléřů (často 50 h) a místy lze
najít i kuriózní příspěvky typu 33,33 K.
Na závěr sbírky bylo konstatováno, že se má poděkovati v novinách, a že střední třída, až na nějaké
výjimky, nezklamala.378
Ze 30. července 1910 se dochovala žádost jednoty adresovaná III. referátu magistrátu s prosbou o včasnou
kolaudaci budovy, neboť 14. srpna má být slavnostní otevření.379

Srpen 1910, dokončování, kolaudace a slavnostní otevření budovy
V týdnu od 1. do 7. srpna byla dokončena terazzová dlažba ve vestibulu, v šatně u vestibulu (tj. asi v
chodbě před šatnami), na „můstku propadla“ a ve střední části chodby v suterénu. Dokončena byla
betonová dlažba v šatně žen. Pracováno bylo i na terazzové dlažbě v lázních, konkrétně v severní předsíni
lázní, v záchodech u sprch a v jižních sprchách. Broušeno bylo terazzo ve vestibulu, v záchodech, lázeňských
šatnách a v obou lázních. V sobotu byla "kladena betonová dlažba" v přední části kabin. V jižních sprchách
pokračovalo obkládání stěn šamotovými dlaždicemi a v úterý se začalo s obkladem severních sprch, přičemž
obklad jižních sprch byl dokončen až v ve čtvrtek 4. srpna.
Bíleno bylo v šatnách a sprchách. Malíři dokončili malbu čítárny a knihovny a malovali obě zadní
schodiště, kuchyň, výčep, stěny ve vestibulu a strop jižní části chodby v přízemí. V jižním přísálí byly
obkládány stěny lingrustou, což bylo včetně lištování dokončeno v sobotu 6. srpna. Osazeny byly prosklené
stěny u obou pokladen a kývavé dveře u čekáren. Ve středu bylo rozhodnuto nahradit v příčné chodbě v
suterénu u dveří z vestibulu i obou pokladen lázní horní výplně „litým sklem s tlačeným vzorkem“, jistě
kvůli lepšímu osvětlení chodby.
Truhlář "obíjel" a zámečník "koval" dveře v severních šatnách, natěrači natírali dveře v suterénu, zatímco
v prvním patře a v přízemí je "lasýrovali" a prvním patře též jeden den zavěšovali. Na galerii velkého sálu
byla čištěna madla a od středy byla na obou předních schodištích i na galeriích obou sálů napouštěna. V
zasedací síni pokračovalo stavění skříní, kladly se tam parkety (6.8 hotovy) a následně bylo pracováno na
sedadle v arkýři. Ve středu také začala dodávka židlí. Od úterý bylo dodáváno tělocvičné nářadí a současně
začato i jeho osazování v sále a obou přísálích.
Ve středu byly následkem přeložení bytu lázeňského na severní stranu a ústavu pro zprostředkování
377 Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
378 Viz Zápisník Finančního odboru (pozn. 185). V ASL jsou kromě toho dochovány i sběrací archy svázány ve svazku s názvem Výkaz
sbírky provedené ve prospěch stavby tělocvičny v PrazeLibni roku 1910, Kniha darů a příspěvků ve prospěch postavení tělocvičny jednotě
„Sokol“ v PrazeLibni, oznámení jednotlivých spolků a firem o daru jsou uloženy v deskách Dopisy správního výboru, dary a návrhy k
valným hromadám, dochovaný je i bianko dopis určený movitějším dárcům a podnikům, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161) a také
Redakční odbor (pozn. 306).
379 koncept dopisu dochován v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
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práce na stranu jižní přestavěny sporáky, postavena kamna v novém pokoji (bývalé kuchyni) kustoda (tj.
sluhy) a kamna v místnosti pro zprostředkování služby a práce (v bývalé kuchyni lázeňského). Následně
byla po odstraněném sporáku a cementové dlažbě kolem něj v místnosti pro sprostředkování práce
doplněna prkenná podlaha a došlo i k probourání jedněch dveří. Ve středu bylo také rozhodnuto ku dveřím
ze zadního schodiště dáti zvenčí místo kliky knoflík.
Objednána a ve středu položena byla isolace na skladišti paliva, ve čtvrtek a v pátek byl dvorek
zadlážděn a ve středu začalo i dovážení koksu z obecního dvora. První českomoravská pokračovala v
osazování a regulování topných těles, dodány byly následně montované stroje pro prádelnu a žehlírnu,
pracováno bylo i na kondenzačním potrubí a šoupátkách v kotelně, kde byly také barveny kotle. V prádelně
byla osazena transmise a osazen elektromotor, k němuž zedníci provedli podezdívku. Na elektrickém
osvětlení a přívodu k motorům opět vytrvale pracovali montéři, zpravidla tři, případně čtyři. V pondělí jich
ovšem bylo opět hned sedm. Na "vodovodu" byly připojovány mušle, closety a nádržky. Po instalatérech
byly čištěny kanály a zaznamenáno je i "čištění" místností ve druhém patře. Rabicář pracoval na úpravě
rabicového topného kanálu. V pátek bylo osazováno potrubí sporáku v kuchyni. V sobotu byly objednány
plachty do lázní a sprch cvičícího členstva a byl upomenut pan Kovanda za urychlení prací na vodovodu v
lázních.380
Ze čtvrtka 4. srpna 1910 pochází dopis stavebního úřadu (přednosta Holub) městské radě. Podle něj je
nutné pořídit do 40 kabin obecních sprchových lázní záclony z plachetního plátna za účelem oddělení šaten
od vlastních sprch. To bude vyžadovat náklad asi 300 K a stavební úřad žádá aby tento náklad, který je
možné hradit z celkového nákladu na zřízení lázní, směl pro "nepatrnou výši" zadat v dorozumění s panem
inspektorem sám a to místnímu výrobci za předem ujednanou cenu. S tímto návrhem dle dochovaných
přípisů 5. srpna souhlasila technická komise a 6. srpna i městská rada, takže mohl být vykonán.
Z pátku 5. srpna je dochována pozvánka na kolaudaci budovy, konanou ve čtvrtek 11. srpna v půl desáté
dopoledne. V přípisu z 12. srpna je pak konstatováno, že při kolaudaci budovy námitky a výtky ze strany
zástupců obce Pražské činěny nebyly.
Ze soboty 6. srpna pak pochází dopis stavebního úřadu (podepsán opět Holub), kterým se městské radě
připomíná, že budova má být i s veškerým zařízením v nejbližších dnech dokončena a 14. srpna slavnostně
otevřena a svým účelům odevzdána. Je proto potřeba provést včas všechna opatření, nutná k uvedení
obecních lázní v činnost.381
V týdnu od 8. do 14. srpna pokračovalo obkládání šamotovými dlaždicemi v severních sprchách (11.8
hotovo). Na místě propadla bylo broušeno terazzo, v severních sprchách byly dlážděny, cementovány a
následně broušeny betonové dlažby (hotovo 12.8). Současně zde bylo i bíleno. Natěrači potřetí natírali dveře
a stěny u pokladen v suterénu a žilkovali dveřní křídla a zárubně tamtéž. Kromě toho je uveden nátěr
větracích mřížek ve vestibulu. V pátek 12. srpna byl nátěr dveří dokončen, dveře byly zavěšovány a je
uvedeno, že byly „dubozlatě natřené a žilkované“. V sobotu natěrač v suterénu dokončil voskování dveří.
Práci v pátek ukončil také sklenář, který zasklil okna v lázních a kromě toho i fasetové tabulky u dveří do
velkého sálu.
Začato bylo s instalováním baterií v lázních, osazovaly se vany, closety, krycí plechy a cedníky ve
sprchách. Dokončena byla přestavba kamen v jižní přední místnosti ústavu pro sprostředkování práce. V
prádelně byl rozšiřován vodovod a elektrické vedení. Ve velkém sále i jinde byla až do soboty osazována
osvětlovací tělesa a do čtvrtka probíhalo i osazování tělocvičného nářadí. První českomoravská osazovala
stroje v prádelně. Jako poslední byl v neděli 14. srpna dodán a osazen mandl v žehlírně.
Stále probíhalo omítání rýh po vodě a nově i po osazování baterií, výlevek atp. Uvedeno je opět i
zazdívání stěn po instalaci topení. Osazovány byly větrací mřížky ve vestibulu a v souvislosti s přesunem
bytů v suterénu bylo nutné, kvůli změně větracího sopouchu na topný komín, prosekat pískovcovou krycí
desku komína. Tato práce se neobešla bez přítomnosti kameníka, který jinak své výrobky zpravidla dodával
na stavbu už hotové.

380 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 53, 134, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 165169.
381 Dopisy a pozvánka i s příslušnými přípisy dochovány v AHMP, viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
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V lázních mimo to probíhal úklid382
Ve čtvrtek byla konána kolaudační komise. V pátek bylo dokončeno osazení mřížek v zábradlí schodiště
ve vestibulu. Zámečník až do soboty "koval" dveře v suterénu, přičemž je uvedeno, že k tomu používal
mosaz. V pátek a v sobotu byly také dodány rohože a lavičky do sprch, kde byly zároveň upevněny věšáky a
zrcadla. V sobotu byly osazeny plachty ve sprchách cvičícího členstva, svou práci ukončili malíři a v pátek
bylo dokončeno propadlo.383
V neděli 14. srpna 1910 byla budova slavnostně otevřena. O průběhu slavnosti asi nejlépe vypovídá
program, který byl jednotou rozesílán novinám (opět Národní listy, Národní politika, Hlas národa, České
slovo a nově i Samostatnost). V úvodu programu je zdůrazněno, že půjde o doposud největší vybudovanou
tělocvičnou budovu, že její náklad činí 300 tisíc korun, že obsahuje moderní lázně a že se na otevření
přihlásilo na sto tělovýchovných jednot. Minimálně v tomto bodě mimochodem autoři programu poněkud
přeháněli, protože pozvání přijalo pouze 64 jednot a dalších 17 odpovědělo nerozhodně. I tak jde ovšem o
značný počet.
Samotné otevření proběhlo v deset hodin dopoledne a to za účasti bratra doktora J. Podlipného, který při
této příležitosti pronesl slavnostní řeč. Od sedmi hodin večer pak probíhala Sokolská beseda, sestávající z
pásma tvořeného hudebními vystoupeními kapely br. Hermanna a zpěváckého spolku Věnceslav a dále z
tělocvičných vystoupení jednotlivých zúčastněných sokolských jednot. Slavnost pokračovala v pondělí 15.
srpna, kdy ve dvě hodiny odpoledne prošel Libní k sokolovně slavnostní průvod, opět s projevem JUDr
Podlipného a následně od 4 hodin proběhlo na pro ten účel zbudovaném letním cvičišti veřejné župní
cvičení. Po jeho skončení pak na cvičišti pokračovala Lidová veselice, opět s doprovodem kapely bratra
Herrmanna. Na besedu i župní cvičení s veselicí bylo nutné zakoupit vstupenky jejichž cena byla pečlivě
odstupňována podle kvality obsazeného místa, a navíc se slevou pro členy Sokola a specielně po členy v
sokolském kroji.384
Slavnost otevření nové budovy je kupodivu fotograficky dokumentována poměrně skromně. Podařilo se
dohledat pouze jedinou fotografii, která slavnost otevření s největší pravděpodobností zachycuje. Obdobně
skromná je i dobová fotografická dokumentace nové budovy. Dochovaná fotografie nám především dobře
ukazuje podobu velkého sálu v době otevření, přičemž vedle části tělocvičného vybavení a výmalby
zobrazuje v sále také část původních svítidel. 385 Představu o původní podobě a vybavení budovy pak dobře
dotvářejí ještě fotografie v albu lazaretu, který v budově působil v době první světové války. 386 Určitou
dokumentaci budovy zachycuje i Památník dvacetipětiletého trvání tělocvičné jednoty Sokol v PrazeLibni,387 který
ovšem ukazuje pouze fotografie exteriéru. Tři fotografie interiéru budovy potom obsahuje Blechou
podepsaný článek, který vyšel roku 1911 v Architektonickém obzoru.388 Zde je dobře patrná původní výmalba
budovy, v sále rozmístění tělocvičného nářadí i osazená osvětlovací tělesa a další prvky.
Průběh slavnosti velmi podrobně přibližuje článek Otevření sokolovny a lidových lázni v Libni v deníku
Národní politika z úterý 16. srpna 1910:
"Nejmladší část Prahy byla v neděli obohacena nejmodernější tělocvičnou v Praze, spojenou s celou řadou
užitečných podniků: lázněmi lidovými, knihovnou, veřejnou čítárnou, filiálkou spořitelny atd.
Slavnostní otevření budovy mělo skvělý průběh. Před půl 11. hod. dopol. zazněly v rozložité dvoraně, přeplněné
hosty s celé Prahy i z venkova, fanfáry trubačského sboru libeňského "Sokola"; zpěvácký spolek "Věnceslav" v Libni
382 Seznam dodaných kamenických prvků vč. rozměrů je uveden ve stavebním deníku, viz Stavba budovy (pozn. 193), s. 6065.
Převážně šlo o žulové stupně schodů, případně prahy, několikrát je uvedena leštěná žula a jednou žula belgická na tři přesněji
nelokalizované parapety. Kromě stupňů a parapetů jsou uvedeny ještě žulové podložky pod traversy a železný krov a pískovcové
komínové hlavy. Mramor zde ovšem uváděn není.
383 Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 118, 138, 140.
384 Viz Redakční odbor (pozn. 306). Seznam pozvaných jednot je uložen v ASL, v deskách Pozvané jednoty ku slavnostem otevření
tělocvičny 1910.
385 Viz seznam ikonografie č. 3007.
386 Lazaret v tělocvičně Sokola libeňského (fotografické album), nestránkováno, ASL, v seznamu fotografií pod č. 40044034.
387 Památník dvacetipětiletého trvání tělocvičné jednoty Sokol v PrazeLibni, Praha 1910.
388 Matěj Blecha (?), Sokolna a Lidové lázně v Praze Libni, Architektonický obzor, 1911, s. 1213, 2122.
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přednesl ze slavnostně vyzdobené estrády řízením učitele Straky slavnostní sbor "Den slávy vzešel nám" od Jaroše, na
čež starosta libeňského "Sokola" městský rada Filip uvítal přítomné srdečným proslovením, v němž především
poděkoval městu Praze za všechnu podporu a přízeň.
Městský rada Vaníček jménem města Prahy pozdravuje přítomné, poukazuje na veliké zásluhy zástupců libeňských
v zastupitelstvu o zdar díla a odevzdává dům v používání!
Inž. Králíček v zastoupení staveb. firmy M. Blechovy odevzdává Jednotě libeňské klíče budovy. Vrchní stavební rada
Holub jakožto předseda stavebního dozorstva přijímá klíče a poukazuje na důležitost budovy, která pojí v sobě vše, co
doba poskytnouti může v ohledu zdravotním, národohospodářském, osvětovém i národním. Jen okolí budovy pohříchu
není upraveno, ač obec již před 4 lety darem tu nabídla eráru staveniště na reálku. Kdyby se jednalo o německou školu a
o turnéry, dávno by okolí bylo upraveno státem, aby bylo vhodným doplňkem budovy! Ale to nám nepokazí náladu,
protože na to jsme už zvyklí! Řečník odevzdává klíče starostovi jednoty Filipovi, který je přijímá a odevzdává náčelníku
jednoty budovu, která nechť slouží celé národní společnosti.
Náčelník jednoty Vávra přijímá tělocvičnu a děkuje všem, kdož se o ni přičinili, najmě starostovi Filipovi, bez něhož
by jí dosud nebylo. Kéž jest nám chrámem kázně a výchovnou povah ryzích!
Když byl také za podrost sokolský žák Zeithamer poděkoval všem, blahopřeje za župu Barákovu její místopředseda
Mencl libeňským bratřím k novému chrámu volnosti, rovnosti a svobody.
Býv. starosta dr. Jan Podlipný, uvítán potleskem pronáší po té slavnostní řeč. Co druhdy jako starosta Č. O. S.
toužil uviděti, to zří dnes: vzornou tělocvičnu na místech nejživějších, zbudovanou svorným úsilím všech. Zde také
vidíme ušlechtilé snoubeni cílů. A kde by též knihovně a lidové čítárně bylo místa vhodnějšího nežli v tělocvičně? A
stejně tomu v národohospodářském ohledu!
Po dlouhém váhání pochopila spořitelna městská, že musí zřizovat filiálky a sběrny! Ba i letní cvíčiště je tu! A tu si
vzpomínám, že Praha má vhodné místo pro všeústřední letní cvičiště. Všichni víte, že myslím tím Střelecký ostrov,
který byl jedenkrát věnován tělesným cvikům  ovšem tehdejší doby, střelbě a tedy má býti zachován tělesným cvikům.
Proto je nutno proměniti ostrov v letní cvičiště. Řečník přenechává myšlenku svou pražským jednotám.
Řečník končí pak s rozmarem: Děláli se něco rozmyslně, říkávalo se tomu, „s flilipem" a zdejší jednota má svého
Filipa, nalezla také malého sice jen "krále v Králíčkovi" (Inženýru firmy Blechovy, jenž stavbu provedl) a pořádná
holubice ducha se vznášela nad dílem v osobě předsedy dozorstva Holuba. Kéž dílo jest ku slavě království!
Když se utišil bouřlivý potlesk a volání „Na zdar" po řeči dra Podlipného, zapěl „Věnceslav" národní hymnu v
harmonisaci Pickově, již všechno Shromážděni vyslechlo v stoje.
Přítomni byli: za město Prahu dr. Bouček, Vaníček, Vildtman, Šejd, Siřiště a Louda, dále prof. Lukeš s chotí z
Tiflisu v Rusku, pí. Čapková s rodinou z Nového Yorku, řiditel gymnasia Gregor, řiditel Roušala, nám. řiď. spoř. dr.
Pospíšil, uč. Rychlařík, deputace místních spolků, jednot sokolských z Prahy i venkova a. t. d.
Omluvili se: presidium rady městské, městský radní Warwažovský, mag. rada dr. Čenkov, rada Macháček a t. d.
Gratulovali: dr. hrabě Lützow, Jménem Č. O. S. taj. Zika a m. j.
Večerní „Sokolská Beseda".
O 7. hod. večer zazářila budova nové sokolovny v jasu elektrických světel a dvorana obstála svou první obtežkací
zkoušku jakožto společenské ústředí Libně. Člen Národního divadla p. Želenský přednesl "úvodní slovo", načež se
rozvinul pestrý program. Zpěváčky spolek "Věnceslav" přednesl řadu sborů a Hermanova hudba skladby českých
klasiků. Mezi tím vždy jednotlivá družstva sokolská předvedla celý počet efektních cvičení. Bouři potlesku sklidili
Sokolové z Kopist u Mostu cvičením s krajčáky a lopatami. Vrcholem prvního oddělení byly „plastické skupiny" Sokola
v Praze I. a vrcholem druhého oddělení cvičení se světelnými kužely jednoty libeňské. Tato dvě čísla svou lepostí a
lahodou jsou něčím v Praze dosud nevídaným a stanou se jistě novým a velice vděčným číslem sokolských zábav. Byla
odměňována opětovanými salvami pochvaly.
„Sokolská beseda" byla hojně navštívena, více než tisícem osob. Společnost v družné a povznesené náladě zůstala
dlouho pohromadě. Také obstál nový sál výborně zkoušku své akustiky.
Pondělní průvod, župní Cvičení a lidová veselice.
Po 2. hod. odpol. seřadil se u Rokosky průvod sokolských jednot a deputací, který za krásného počasí, jež Sokolům
včera přálo, odebral se před novou tělocvičnu. Prostranství před ní zaplálo září červených košil. Starosta jednoty
libeňské m. r. Filip srdečnými slovy přivítal Jednoty, načež k řečništi, zřízenému na schodišti k budově přistoupil dr.
Jan Podlipný, jenž pravil:
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Ctění bratři! Budova tato stojí v místech, kde  jak podáni mluví  králové čeští činili poslední zastávku, ubírajíce se
z pozdějšího sídla královského ve Vídni na Hradčany ke korunovaci. Při níž přísahávali také na nedílnost království!
Tuto nedílnost všechen lid a také Sokolstvo bude chrániti. dokud koruna svatováclavská nespočine na hlavě českého
krále. Tato koruna je symbol suverenity tohoto království a dává nám právo na obnovení samostatnosti.
V "Sokolu" je místo pro každého Čecha, netřeba tedy tříštění. Jeli drobení sil v národě škodným, nemá místa ani v
sokolstvu. Jsou na pováženou ty zrůdné novotvary nynější, neboť „Sokol" jest jen jeden, a ty zrůdné novotvary ho
nikdy nedostihnou! (Vyborně! Potlesk!) Dlužno trvati na tom, že jest jedno plémě sokolí! Jen v před, Sokole můj! Byl's
na západě i na slovanském jihu, teď na východ na svatou Rus do bílé Moskvy Buď zdráv, Sokole, jenž přirostl's mi k
srdci. Nás ledakdos nedovede rozloučit (Nazdar! Potlesk!) Ke slunci svobody a síly, ku prospěchu národa a slovanství!
Nazdar! (Bouřlivé Nazdar!)
Když byl v zastoupeni Č. O. S. ještě taj. Mašek blahopřál libeňským k novému stánku, odebral se průvod na cvičiště,
zřízené na prostranství u pilotového mostu.
Zde o 4. hod. odpol. zahájeno bylo veřejné cvičení župy Barákovy. Dorost provedl kroužení kužely a tělocvičné hry,
které zvláště vzbuzovaly mnoho pozornosti. Na to cvičily ženy. Z cvičení jejich nejvíce se zamlouvala cvičení se
zdobenými poloobručemi, jichž ladnost byla ideální. Při následujících cvičeních vzorných družstev ženských na nářadí
zvláště některé výkony na vysokých bradlech vzněcovaly celé salvy potlesku. Vrcholem dne byly ovšem výkony
mužstva, zakončené ladnými cvičeními prostnými, které vesměs byly předmětem neutuchající pochvaly.
Po skončení cvičení župního rozvinula se na celém prostranství "lidová veselice", která při různých zábavách, a
veselém reji tanečním se protáhla dlouho do noci."389
Už zmíněný Památník dvacetipětiletého trvání jednoty obsahuje vedle vzpomínek na založení jednoty
roku 1884 také informace o spletité cestě k vybudování vlastní sokolovny. K našemu tématu však toto
podání z pera Františka Glimanna nepřináší mnoho nového. Za autora prvních návrhů je zde označen bratr
Josef Kadlec. Firmě Matěje Blechy byla dle tohoto podání práce na projektu svěřena až ve chvíli, kdy na ni
Josef Kadlec neměl čas a Blechova firma pak provedení plánů svěřila "staviteli panu Králíčkovi", jenž
"četnými stavbami toho druhu nabyl odborné znalosti". Zmíněny jsou i "pozměňovací pokyny pana
stavebního rady Čížka" a podrobně je vylíčen průběh schvalování plánu, propojit tělocvičnu s obecními
lázněmi, městem. To se dožadovalo podrobného rozpočtu, který Blechova firma v průběhu tří měsíců
vypracovala. Vysoce oceněna je při jednání s městem činnost starosty Filipa a za dobrodince jednoty je
prohlášena celá městská rada. Zadání Blechovi je opět vysvětleno nepřihlášením se nikým z místních
stavitelů, jak víme, v rozporu s realitou. V závěru Glimannova textu se poměrně podrobně, formou
reportáže, připomíná slavnost položení základního kamene. Vedle výše připojené novinové zprávy je to
první "oficiální" zmínka o Emilu Králíčkovi jako projektantovi budovy.390
V následujícím textu je budova na celkem šesti tiskových stranách Památníku velmi podrobně popsána:
"Budova číslo pop. 2VIII tělocvičné jednoty „Sokol" v PrazeLibni, spojená s městskými lidovými lázněmi, byla
vystavena na pozemku, jenž jmenovaná tělocvičná jednota v roce 1901 koupí získala od bývalé obce libeňské, pokud se
týče od obce pražské.
Zmíněná budova stojí ve středu a v nejživější poloze VIII části města, jak toho její význam národní a společenský
vyžaduje, totiž nedaleko historického zámku číslo popisné 1VIII., náležejícího obci pražské, prozatímního kostela a
staveniště c. k. české reálné školy.
Soustředěním těchto veřejných budov vytvořena jest, resp. bude, nejkrásnější Část bývalé obce libeňské.
Budova číslo popisné 2VIII. stojí úplně volně, podél tří stran staveniště probíhají ulice, čtvrtou (západní) stranou
sousedí se staveništěm c. k. české reálné školy, pro níž jest projektována rovněž budova volně stojící.
Delší osa dvoupatrové budovy číslo popisné 2VIII. směřuje od východu k západu a podél této osy jsou jednotlivé
místnosti rozloženy zcela souměrně.
Hlavní průčelí do Primátorské třídy jest obráceno na východ a bohatě zdobeno. Střed jeho, dekorativně nejúčinnější,
vystupuje segmentem před stavební čáru a jest v dojmu sesílen čtyřmi mohutnými pilíři, zdobenými karyatidami v
389 Neuvedený redaktor, Národní politika, 16.7.1910, s. 34.
390 Viz Památník dvacetipětiletého trvání (pozn. 387), s. 1316.
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nadživotní velikosti, jež nesou balkon. Význam karyatid jest symbolický, vztahujíť se k předhistorickým nálezům,
učiněným při odkopávce staveniště.
Nad balkonem nalézá se velké polokruhové trojdílné okno se skleněnou mosaikou.
Střed jest vyvrcholen mohutným tympanonem, ozdobeným velkým reliéfem se znakem Sokolstva s bohatými
festony, Jež drží postavy Sokolských borců v nadživotní velikosti, ostatní plocha tympanonu jest vyplněna
ornamentálními ozdobami. Po obou stranách středu jsou vyvinuty všemi patry probíhající mohutné pylony, jež třemi
stranami vystupují z průčelí, tvoříce přechod k ustupujícím postranním traktům. Tyto pylony. jimiž se dociluje
zajímavé prostorovosti hlavního průčelí, jsou ozdobeny ornamentálními náplněmi a ukončeny osmihrannými, plechem
přikrytými vížkami, jež přispívají k malebnosti průčelí střech. Nad středem vypíná se vysoká, formovanými taškami
krytá mansardová střecha, jež v předu ladně se připojuje k dekorativním věžičkám, vzadu k sedlové, rovněž
formovanými taškami kryté střeše, v jejímž středu vyrůstá plechem krytá větrací věžička.
Postranní průčelí, jednoduše ale důstojně rozřešená, jsou ukončena na svých západních koncích vysokými štíty, jež
v silhouettě harmonicky korespondují s hlavním průčelím a tají v sobě vysoké komíny z kotelny.
Zadní průčelí rovněž, jest jednoduše, ale vkusné ozdobeno.
Z Primatorské třídy vstupuje se po třech stupních na zvýšenou rampu pro povozy určenou a odtud k hlavnímu
vchodu, jenž jest trojdílný, kryt plechovým a Rabitzovým zástřeším (markýzou) a přístupen kromě s rampy též s
chodníků, upravených podél budovy.
Z Primatorské třídy vchází se též postranními, pouze přízemními přístavky do městských lidových lázní, jež jsou
zřízeny v přízemí po pravé (severní) straně pro nuže a po levé (jižní) pro ženy.
Kromě těchto tří hlavních vchodů nalézají se ještě dva vedlejší vchody v zadním průčelí a to pouze pro personál
zaměstnaný v lázních.
Budova číslo popisné 2VIII. slouží  jak již, v předu podotknuto  dvěma účelům: především účelům tělocvičné
jednoty „Sokol" v PrazeVIII. a pak též za veřejné lázně. Disposice místností jest taková, že pro každý z těchto obou
účelů jsou místnosti sice úplně odděleny, avšak přece ne tak, aby v nutných případech nemohly se spojiti.
Hlavním vchodem, ležícím uprostřed východního průčelí, možno prostorným vestibulem, jenž prochází přízemím a
prvním patrem, vstoupiti buď do rozlehlých šaten cvičícího členstva, umístěných v přízemí ve středu budovy,
rozdělených dle pohlaví a opatřených vlastními sprchami a umývadly, anebo po volně uloženém schodišti do prvního
patra budovy.
Ve vestibulu jsou upraveny šatny pro obecenstvo, navštěvující místnosti „Sokola" při zvláštních příležitostech, jako
slavnostech, besedách atd. a nad šatnami jsou zřízeny galerie. Místností po obou stranách vestibulu použije se za byty
domovníka a lázeňského.
V chodbě mezi vestibulem a šatnami cvičícího členstva jest zřízeno propadliště z prvního patra do přízemí za tím
účelem, aby při slavnostech, zábavách atd. mohlo tělocvičné nářadí a náčiní nejkratší cestou dopraveno býti do dolejších
prostor.
Obecní lidové lázně, položené souměrně vedle šaten cvičícího členstva, mají  jak již shora řečeno  přístupy přímo z
ulice. Lázně jsou dílem sprchové (sprch jest v mužském oddělení 22, v ženském 18), dílem vanové (u mužů 4, u žen 6
van. U každého z obou vchodů do lázní nalézá se čekárna a pokladna.
K ženskému oddělení přiléhá strojní prádelna s elektrickým pohonem, k mužskému sušírna a elektrická mandlovna
lázeňského prádla.
Mezi prádelnou a sušírnou nalézá se kotelna, prohloubená o 2,60 m pod přízemím a sloužící k výrobě páry jednak
pro ústřední topení parou o nízkém tlaku, jednak k ohřívání vody pro lázně v nádržkách, umístěných v druhém patře
nad místností pro hudebníky.
Ohřívání vody pro lázně děje se měděnými hadicemi, jimiž prochází pára. Teplotu vody v nádržkách signalisuje
strojníkovi zaměstnanému v kotelně elektrický teploměr.
Za účelem nejkratšího spojení prádelny se sušírnou a mandlovnou jest v kotelně nad kotly upravena železná chodba,
po níž doprava prádla děje se vozíky. Z přízemí do kotelny vstupuje se po železných schodech.
Po obou stranách kotelny nalézají se dvouramenná samonosná schodiště, z nichž jižní (při ženském oddělení lázní)
vede z přízemí až na půdu. kdežto severní (při oddělení mužském) spojuje přízemek pouze s prvním patrem.
Obou těchto schodišť používá kromě domácího personálu výhradně jen cvičící členstvo, nastupujíc a opouštějíc
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cvičení.
Před kotelnou pod úrovní dvora jest zřízeno zděné, železobetonovým stropem přikryté skladiště paliva, do nějž
palivo otvory ve stropě s vozů přímo se shazuje a odkud jinými otvory ve zdi kotelny se dopravuje.
Z vestibulu po trojramenném, volném, monumentálně rozřešeném, sliveneckým mramorem obloženém schodišti, se
žulovými, částečně leštěnými stupni dostoupiti lze prvního patra, v jehož středu umístěn vlastní tělocvičný sál o délce
21,35 m, šířce 14 m a výšce asi 9,70 m. Týž prochází prvním a druhým patrem a jest osvětlen se stran v druhém patře
přímo, v prvním patře druhotně. Do tělocvičny vstupuje se předsálím, proti němuž na druhé krátké stěně sálu nalézá se
estráda, pokud se týče jeviště. K oběma delším stranám tělocvičného sálu přiléhají prostorné místnosti, jichž rovněž
použije se k účelům tělocvičným a v případě zábav za místnosti restaurační. Při nich jsou upraveny toiletty pro dámy i
pány.
Tělocvičné nářadí ve velkém sále (tyče a lana k šplhu, americké hrazdy, kruhy a visuté hrazdy, žebříky atd.), v
estrádě (kolovadlo) a v obou postranních místnostech jest umístěno tak, aby při slavnostech a zábavách nepřekáželo,
pokud se týče, aby mohlo snadno odebráno býti; dotyčné železné závěsy byly již pří zdění a pak při dusám
železobetonových stropů důkladně zakotveny.
Na obou koncích předsálí jsou položena samonosná schodiště. spojující pouze první a druhé patro, jakož i mezipatro
nad tímto a nemající tudíž prodloužení do přízemí.
Místnosti prvního patra na východním čele na rohu jižním jsou připraveny pro obecní veřejnou čítárnu a knihovnu,
na rohu severním pro filiálku „Pražské městské spořitelny".
V západním čele na obou rozích vybývají dvě místnosti, z nichž oné na rohu severozápadním použije se při
zábavách za kuchyň, druhé na rohu jihozápadním jako šatny pro herce.
Nad vestibulem v druhem patře se nalézá malý sál, dlouhý 14 m, široký 8,06 m a as vysoký 7,50 m. jenž slouží k
menším shromažděním, přednáškám, atd. Přiléhající předsálí nemá celou výšku druhého patra, takže nad ním mohla
býti upravena galerie pro malý sál. Tento jest z Primátorské třídy osvětlen velkým půlkruhovým oknem a opatřen
segmentovým balkonem.
Malý sál sousedí na jižní straně s výborovnou, na severní s úřadovnami „Sokola". Na této severní straně jsou též
zřízeny záchody pro druhé patro.
Z galerie malého sálu, jenž vlastně tvoří třetí patro, jsou přístupny dvě menší nízké místnosti, přiléhající ke kratším
stranám malého sálu. Tyto místnosti slouží ku uložení nábytku (skládacích stolů a židlí) určeného pro zábavy ve velkém
sále.
Z předsálí v druhém patře vstupuje se dvěma vchody na galerii velkého sálu, jež obepíná tento na třech stranách:
severní, východní a jižní, kdežto na straně západní jest zřízena orchestráda, k níž na severní straně přiléhá místnost pro
hudebníky, na jižní straně shora dotčené schodiště, vedoucí z přízemí až na půdu.
Místnost pro hudebníky zaujímá na výšku jen polovinu druhého patra, nad ní jsou pak umístěny nádržky se
studenou a teplou vodou pro lázně, o čemž již v předu zmínka byla učiněna.
Z předsálí v druhém patře jsou též přístupny terassy, rozprostírající se podél obou delších stran velkého sálu.
Celá stavba jest zděná, základy z opuky a cihel, jinak vesměs jen z cihel a použito při ní všech vymožeností moderní
techniky.
Krov nad velkým sálem je železný, nýtovaný, ostatní krov jest dřevěný. Na železném krovu je zavěšen Rabitzový,
vypukly strop velkého sálu.
Všechny stropy v přízemí a velká většina ostatních stropů jsou z vyztuženého betonu, ostatní jsou obyčejné cihelné,
klenuté a pak (nepatrný díl) rovné trámové orákosované. Železobetonové stropy nad místnostmi prvního patra po obou
stranách velkého sálu jsou isolovány popelovým betonem a přikryty dřevitým cementem.
Podlahy hlavních a representačních místností jsou z dubových vlysů (v hlavním sále a obou přiléhajících
místnostech kladeny na vrstvu asfaltu), jinak obyčejné, měkké prkenné.
Dlažby jsou dle účelu a významu místností terazzove, granolitové, betonové a cementové.
Veškerá potrubí v lázních (kanalisační, vodovodní a parní) uložena pod dlažbou do zděných kanálu za tím účelem,
aby byla přístupna.
Vytápění všech hlavních a větších místností děje se ústředně, po většině parou o nízkém tlaku, jen vlastní lázeňské
místnosti vytápí se parou ohřátým vzduchem. Několik podružných místností a byty zřízenců jsou opatřeny topením
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lokálním (kamny).
V kotelně stojí 5 článkových kotlů systému Rapid, každý o topné ploše 19 m2.
Spotřeba tepla a tím i paliva jak pro obecní lázně tak i pro místnosti „Sokola" zjišťuje se patentními samočinnými
přístroji, odměřujícími kondensovanou vodu.
K větrání velkého a malého sálu jakož i lázní slouží dva elektrické ventilátory s příslušnými topnými komorami pro
předehřívání čerstvého vzduchu. Rovněž je postaráno o řádné větrání všech ostatních místností, jakož i zděných kanálů
v nichž jsou uložena potrubí kanalisační, vodovodní a parní. Zkažený vzduch velkého sálu odvádí se dvěma otvory v
Rabitzovém stropě do větrací věže z ostatních místností průduchy ve zdi nad střechu.
Osvětlení veškerých místností jest elektrické, osrámovými žárovými lampami, jež jsou umístěny po většině na
stropech, dílem i na stěnách.
Se stavbou budovy číslo popisné 2VIII. bylo započato dne 5. října 1909, načež dne 10. října 1909 slavnostně
položen základní kámen.
Dne 19. února 1910 dosažena rovnost zdiva a dne 19. března 1910 docílena zdviž krovu.
Odevzdání budovy a lázní svému účelu stane se dne 14. srpna 1910.
Zastavená plocha celou budovou391 měří 3710,34 m2. Rozpočtený stavební náklad na celou budovu i s lázněmi a
vnitřním zařízením (stavební práce, kanalisace, vodovod, ústřední topení, elektrické osvětlení, tělocvičné nářadí,
nábytek atd.) obnáší okrouhle as 400.000 K.
V příčině projektu na tuto budovu uvádí se následující:
Základní řešení půdorysné sestavilo si stavební dozorstvo, jmenované valnou hromadou tělocvičné jednoty „Sokol"
v Praze VIII., v němž zasedali bratří: Josef Holub, stavební rada, jakožto předseda, Josef Pavlas, stavitel, jakožto
místopředseda, František Filip, starosta jednoty, Josef Kadlec, stavitel, Josef Landkamer, stavební oficial, jakožto
zapisovatel, JUDr. Norbert Zavadil, advokát.
Lidové lázně se vším příslušenstvím navrhl stavební úřad odbor I. královského hlavního města Prahy vedením
přednosty odboru stavebního rady Josefa Holuba.
Vše ostatní, zejména úpravy průčelí a vnitřní architekturu projektovala firma M. Blecha, architekt a stavitel v Praze
v Karíně, jíž bylo zadáno i provedení celé stavby resp. všech stavebních prací. Jmenovaná, odedávna jakožto jedna z
nejsolidnějších pražských firem známá firma vrchovatou měrou znovu osvědčila svojí dobrou pověst, zhostivši se úkolu
nám vznešeného takovým způsobem, že dlužno tuto jí vydati vysvědčení nejskvělejší.
Kromě toho budiž ještě zdůrazněna obzvláštní ochota a obětavost firmy M. Blecha vůči tělocvičné jednotě „Sokol" v
Praze VIII., umožněna tak velkolepá a nákladná, nad finanční síly jednoty sahající stavba tohoto skvostného a útulného
Sokolskeho stánku.
Ústřední topení a větrání do celé budovy dodala stejnou měrou jak v práci tak i v obětavostí osvědčená „První
českomoravská továrna na stroje v Praze".
Kanalisaci v celé budově provedla firma M. Blecha. Vodovodní zařízení v celé budově installovala firma Jos.
Kovanda a spol.
Elektrické osvětlení v celé budově zařídily městské elektrické podniky.
O vnitřní úpravu a zařízení výborovny získalo si zásluhu řiditelství městské vychovatelny „na Rokosce", jež ve své
truhlářské dílně svými chovanci vzorně provedlo veškerou práci truhlářskou.
V zastoupení obce pražské vykonával dozor k stavbě městský stavební úřad odbor I. a obecní starší Josef Pavlas,
jakožto inspektor.
Jménem tělocvičné jednoty „Sokol" v Praze VIII. mělo dohled při stavbě nahoře jmenované stavební dozorstvo.
Schůzí tohoto s poradním hlasem se zúčastnili bři architekt Emil Králíček392 od firmy M. Blecha, vlastní autor
architektury průčelí i vnitřku a inženýr Antonín Růžička z První Českomoravske továrny na stroje v Praze.
Při vnitřním zařízení tělocvičny byl s obvyklou ochotou nápomocen bratr Antonín Kroupa svou vzácnou radou."393

391 Ve skutečnosti zde jde patrně o podlahovou plochu, neboť zastavěná plocha je rozhodně citelně menší (jinde uváděno 1355 m2).
392 Na tomto místě je jméno v textu vysázeno chybně, jako "Karlíček".
393 Viz Památník dvacetipětiletého trvání (pozn. 387), s. 1924.
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Podle všeho právě k tomuto textu se vztahuje zápis sedmnácté schůze stavebního dozorstva, konané 9.
května, na níž byl schválen jakýsi pro uveřejnění sestavený Holubův popis budovy. Tento závěr přímo v
textu Památníku potvrzuje i Glimanova zmínka, podle níž "zevrubná zpráva" sloužící "jako doprovod
slovný ku plánům" byla v památníku otištěna laskavostí bratra Josefa Holuba.394
Zajímavostí je neaktuálnost textu, neboť zde není zmínka o umístění pobočky úřadu práce a s tím
související neaktuální lokace bytu lázeňského. Také místnost v jihozápadním nároží v patře (dle původního
označování pater v přízemí) nakonec při zábavách nesloužila jako šatna nýbrž jako výčep a bufet. Přesto jde
o zajímavé svědectví o výstavbě, podobě i využití budovy. Například informace, podle níž sloužily prostory
pod galeriemi při zábavách jako šatny pro hosty, jinde nenajdeme. Není ovšem jasné, zdali tím nejsou
míněny spíše obě přiléhající místnosti. Jižní z nich je opravdu v plánech označena jako šatna pro zábavy a
severní měla být pro změnu součástí bytu kustoda (tj. správce budovy). Uváděná "zastavěná plocha"
3710,34 m2 je téměř jistě ve skutečnosti plochou podlahovou.
Popis obsahuje také zajímavý údaj, podle něhož prý čtveřice karyatid umístěných na pilířích lemujících
hlavní vstup odkazuje na prehistorické nálezy, učiněné při odkopávce staveniště. Významné archeologické
nálezy byly při odkopávce pozemku v roce 1909 a v dubnu 1910 skutečně učiněny. Šlo o souvisle dochované
kulturní vrstvy od mladší a pozdní doby kamenné přes mladší dobu bronzovou a dobu železnou až po raný
středověk. Celý nález ve stručné zprávě publikoval učitel, spisovatel a archeolog Eduard Štorch, z jehož
pozůstalosti se také fyzicky dochované části nálezu dostaly do sbírek Národního muzea.395
Z výše citovaného popisu budovy zjevně vychází i už zmíněný, o něco mladší a o poznání stručněji psaný
článek, vyšlý roku 1911 v časopise Architektonický obzor.396 Ačkoli je podepsaný Matějem Blechou, ten jistě
není jeho autorem. Oproti uvedenému textu přináší tři drobné aktualizace. Jednak už uvádí úřadovnu úřadu
práce, dále daleko pravděpodobněji znějící zastavěnou plochu v podobě 1355 m2 a nakonec i přesný celkový
náklad ve výši 424 502 K. Cenné jsou také připojené tři fotografie interiéru.
Relativně důležitým zdrojem informací je naopak umístění fotografie budovy v albu Pražské novostavby397
z roku 1911. Zde je totiž uveden Emil Králíček jako projektant budovy, zatímco Matěj Blecha jako stavitel.
Kromě toho jsou uvedeni sochaři (Karel) Pavlík a (Antonín) Odehnal. Pavlíkovo jméno je uvedeno u
fotografie detailu štukové výzdoby parapetního pole trojbokého rizalitu, což by svádělo k závěru, že Pavlík
vytvářel ornamentální pole a Odehnal figury pod balkonem. Stavební deník nicméně uvádí při práci na
posledních dvou figurách dva štukatéry. Při práci na štukových polích v trojbokých rizalitech ovšem vždy
pouze štukatéra jediného. Pavlíkova práce na štukové výzdobě průčelí je tedy patrně zásadnější a Odehnal
zde mohl pro uspíšení práce pouze vypomáhat. Výklad ovšem může být i opačný, neboť Odehnal mohl být
hlavním autorem postav a Pavlík mu mohl pouze pomoci. První možnost se ovšem jeví daleko
pravděpodobnější, neboť práce na figurách začala až po dokončení štukové výzdoby trojbokých rizalitů.
Vedle už zmíněných poboček městské spořitelny a úřadu práce sídlila v budově také pobočka městské
knihovny, s níž se dokonce jako jedinou ze zmíněných v budově počítalo od počátku. Zajímavé je, že tato
pobočka městské knihovny, původně ovšem obecní knihovna ještě samostatné libeňské obce, měla přímý
původ v aktivitě libeňských spolků, Sokol nevyjímaje. Založena byla právě mnoha libeňskými spolky
(OmladinaOsvěta, Občanská beseda, Sokol atp.) na sklonku roku 1898 a na žádost těchto spolků ze září 1897
byla bohatě podpořena libeňskou městskou radou. Knihy zůstaly majetkem jednotlivých spolků a k
provozování knihovny bylo ustaveno družstvo. Pokud by došlo k zániku knihovny, měly se knihy vrátit
majitelům.
Po připojení Libně k pražské obci zůstala knihovna ještě několik let samostatná. Řešeny ovšem byly
narůstající požadavky subvencí na provoz (nejprve 100 zl, pak 200 zl., tj. 400 K, nakonec 500 K ročně), k nimž
je nutné přičíst navíc 300 K na nájem, vytápění a plat zaměstnance. Roku 1906 už bylo žádáno celkem o 1000
394
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Ibidem, s. 15 a Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Eduard Štorch, Praha v pravěku, Praha 1916, str. 23 a 84, za cennou konzultaci velice děkuji archeologovi Milanu Kostkovi.
Viz Blecha (pozn. 388), s. 1213, 2122.
Anton Schroll: Pražské novostavby: fasády, detaily, vchody, portály a vestibuly, díl druhý, Vídeň 1911. Vyšlo též německy jako: Prager
Neubauten: Facaden, Details, Hausthore, Vestibule, Zweite Serie. Průčelí sokolovny zachycuje fotografie 30A, detail fasády fotografie
35C, informace o autorech je obsažena v obsahu.
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K. Přitom zakládajícím libeňským spolkům vadilo, že knihovna je otevřena pouze v zimních měsících (?) a
nemá čítárnu. Logický požadavek na zařazení knihovny přímo pod pražskou obecní knihovnu proto vzešel
patrně právě od nich, případně byl vcelku pochopitelnou reakcí odpovědných míst právě na stížnosti
libeňských spolků.
Velkou agendu znamenaly za daných podmínek i jinak běžné přesuny duplicitních knih mezi pražskou
městskou knihovnou a knihovnou libeňskou, neboť bylo vše nutné řešit darovacími smlouvami. V letech
1905 a 1906 proto jednotlivé spolky podepsaly prohlášení, podle něhož knihy po zániku knihovny nebudou
nárokovat a v září roku 1906 byl inventář „Veřejné knihovny v PrazeLibni“ předán obci Pražské, která
knihovnu zařadila do své knihovní sítě a zavedla jednotný lístkový katalog.
Fyzicky se knihovna hned několikrát stěhovala. Nejprve byla umístěna v jedné místnosti ve školní
budově čp. 25 proti zámku, pak ve škole „na Libušáku“, což bylo kritizováno pro její odlehlost. Proto se opět
vrátila do školní budovy proti zámku. Odtud se roku 1910 přestěhovala do sokolovny, kde ovšem měla svou
vlastní knihovnu i jednota.398
Ihned po provedené kolaudaci budovy, ve čtvrtek 11. srpna 1910 požádala jednota magistrát o vyplacení
druhé splátky ve výši 20% z přislíbené subvence na výstavbu budovy.
Městská rada poskytla žádost 12. srpna k vyjádření městské účtárně. Ta 19. srpna sdělila, že druhá
splátka ve výši 20% z přislíbené subvence 65 tisíc korun sice má obnášet 13 tisíc korun, ovšem z této částky
požadovala sražení celé řady dalších položek: a) třetinu nákladu na zařízení k měření kondenzované vody v
zaokrouhlené výši 1100 K (z celkem 3160 K); b) kvótu na zařízení vodovodu v budově ve výši 3200 K; c) asi
2000 K za zřízení sprch a umyvadel v šatnách cvičícího členstva. Vyplacená suma by tedy měla obnášet
pouze 6700 K, ovšem jednota by měla předložit doklad, že její stavební úvěr nepřesáhl 80 tisíc korun. Kromě
toho připomíná technická revize dlužné stočné ve výši 1484 K a 14 h, které by také mohlo býti z částky
strženo.
Následně 22. srpna poskytl hospodářský referát žádost i s připomínkami technické revize městské
účtárny k vyjádření stavebnímu úřadu. Ten zareagoval hned 27. srpna (opět pánové Holub a Landkamer) s
tím, že kolaudační komise proběhla s bezvadným výsledkem, takže ze stanoviska stavebního úřadu není
proti vyplacení námitek. Městskou účtárnou uváděné srážky jsou v zásadě správné, ovšem jednak je třeba
počkat na detailní vyúčtování nákladů a dále má tělocvičná jednota za obcí pražskou k dobu obnos as 28 479
K a 90 h za vnitřní stavební zařízení lázní. Úřad proto doporučuje výplatu celé druhé splátky.
Městská rada toto vyjádření 29. srpna opět poskytla městské účtárně a ta hned 30. srpna sdělila, že v
takovém případě proti vyplacení 13 tisíc korun nemá námitek. Dne 2. září splátku povolila technická komise
a rada ji následně hned týž den schválila, což oznámila dekretem z 5. září.399

Dokončování nedodělků
I po slavnostním otevření budovy v neděli 14. srpna pokračovalo dokončování nedodělků. Patrně hned
v neděli večer po slavnostním otevření budovy začal pracovat obkladač na opravě obkladu poškozeného při
instalaci míchacích ventilů, neboť je v úterý 16. srpna uvedeno, že pracoval 18 hodin nočních a 10 hodin
denních, tj. v celku 28 hodin. Důvodem tohoto heroického výkonu byla patrně snaha, mít už v úterý ráno
lázně normálně otevřeny pro veřejnost. Uvedeno je také, že obkladačky měly rozměr 16x16 cm.
V úterý je ale také zaznamenáno vybourání dveří z čekárny lázní do ústavu pro sprostředkování služby a
práce a úprava místností pro městskou spořitelnu, spočívajících v probourání pokladních okének. Práce na
dveřích do úřadovny skončily ve čtvrtek 18. srpna, práce v pobočce spořitelny až v sobotu 20. srpna. Zda
uvedené bourání dveří probíhalo za provozu lázní žel nevíme. V sobotu je také zaznamenáno mytí lázní
(dvě ženy pracovaly 12 hodin) a nějaké neupřesněné zednické opravy. Ty jsou uvedeny i v pondělí 22. srpna.
Od středy 17. srpna probíhalo osazování okenních záclon, což bylo hotovo v ve čtvrtek 25. srpna.
Probíhaly také opravy maleb po instalovaném nářadí v sále a ostatních místnostech, což trvalo 10 pracovních
398 AHMP, fond „Magistrát hlavního města Prahy I“, část „Hlavní spisovna 17841920“, signatura „B 18/55“ (kart. H 49), původní
desky nesou popis „Knihovna obecní veřejná v Libni“.
399 Žádost i veškerá následná vyjádření včetně konceptu rozhodnutí uloženy v AHMP, viz AHMP  Lázně (pozn. 97), koncept žádosti
a závěrečné vyjádření městské rady opět uloženy v ASL, viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161) a desky s dokumenty (pozn. 30).
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dní, do soboty 27. srpna.400
V pondělí 29. srpna upozornil stavební úřad (přednosta Holub) městskou radu na vhodnost pojištění
vnitřního stavebního zařízení městských lázní v budově Sokola proti ohni obnosem 6000 K. V této sumě je
zahrnuta veškerá zednická i nádenická práce (stěny betonové, rabicové a železobetonové desky kanálů,
obklady šamotovými dlaždičkami atd.), truhlářská, zámečnická, sklenářská a natěračská (stěny, světlíky a
dveře), instalce kanalisační, vodovodní a ústředního topení. K tomu by mělo být vybídnuto hospodářské
oddělení magistrátní úřadovny v PrazeLibni.
Návrh byl radou 2. září poskytnut zmíněné magistrátní úřadovně k podání návrhu. Její hospodářské
oddělení 9. září sdělilo, že inventární věci v lázních by měly být pojištěny na 10 000 K. Oba návrhy byly 15.
září schváleny hospodářskou komisí a o den později i městskou radou, což rada sdělila městské účtárně a
hospodářskému oddělení libeňské úřadovny dopisem z 20. září 1910 s tím, že k pojištění má dojít u pražské
městské pojišťovny.401
Ve středu 31. srpna se sešla první schůze správního výboru v nové budově. Zazněla zde velká chvála
„našeho upřímného přítele br. Králíčka, který v pravdě s bratrskou láskou, v každém okamžiku jednotě naší
po boku stál a ji upřímným předobrým rádcem byl“ a bylo usneseno věnovat mu "za jeho práce a činnosti
pro jednotu" zlaté hodinky s věnováním. Pochválen byl i starosta Filip a jednatel Besser.
Vytvořena byla komise, která měla za úkol vypracovat návrh zásadního rozhodnutí o podmínkách
propůjčování místností. Konstatováno bylo, že šaten (míněny skříňky) je nedostatek a jsou na nich závady,
které musí firma odstranit. Dokončení budovy se také projevilo velkým přílivem zájemců o členství.
Konkrétně na této schůzi bylo jednáno o šestnácti přihláškách.402
I v průběhu září pokračovalo řešení drobných změn a nedodělků. V sobotu 3. září bylo rozhodnuto o
zřízení betonových monierových stěn u sprch členstva v obou šatnách a o jejich odvětrání do lázeňské
ventilace. Kromě toho bylo 14. září nařízeno osazení železných dvířek v rabicových stěnách při estrádě
hudebníků u „flaučí“ (tj v místě spojů) potrubí, vedoucího z kotelny k nádržím na půdě.403
Prvního září je datován dopis hospodářského oddělení libeňské magistrátní úřadovny ohledně zjištěných
závad na vodovodu v lidových lázních, jež by měly být neprodleně odstraněny. Jednalo se o tyto závady: 1)
Potrubí přivádějící vodu na půdu k reservoirům není vybavené uzavírkou (uzávěrem) a v případě chyby
plováku by mohla být budova zcela vytopena. 2) Protože je reservoir na studenou vodu umístěn výše než
reservoir na teplou, studená voda má větší tlak a v baterii teplou vodu "přetlačuje", takže voda pak teče
příliš chladná. Řešením je ohřívat teplou vodu na daleko vyšší teplotu než je předepsáno, což ovšem
znamená i daleko větší spotřebu paliva. 3) Kliky (?) ve sprchách byly shledány nedostatečnými a těsnění
rovněž nevyhovující. To ovšem už Kovandova firma opravuje.
Magistrátní hospodářský referát dopis tíž den předal k vyjádření stavebnímu úřadu, který jej ovšem
obratem předal k vyjádření městské vodárenské kanceláři. Ta ve svém vyjádření z 5. září uvedla k bodu 1),
že na přívodním potrubí k reservoirům jsou celkem čtyři uzavírky, jakákoli další je tudíž zcela zbytečná a
navíc jsou nádrže vybaveny přepadem o průměru 100 mm. K tomu podotýká, že povinností řádného
strojníka je každý den zařízení zkontrolovat a veškeré závady ihned odstranit. Pro jeho pohodlí by ale bylo
možné zřídit ještě jednu uzavírku v kotelně a to nákladem as 70 K. K bodu 2) uvádí, že instalaci prováděla
První českomoravská strojírna, v její nabídce byly původně oba reservoiry umístěny ne stejné výši nad
jevištěm a není známo, proč nakonec došlo k velmi nezvyklému osazení jednoho výš a druhého níž. Řešením
by bylo použít jiné míchací ventily, přičemž oferenti při ofertním řízení různé systémy nabízeli, ovšem
vodárenská kancelář nebyla při výběru ani požádána o dobrozdání a nemůže tudíž za to, že byla vybrána
firma nabízející dodaný systém. Jediným řešením by bylo zasazení zpětné záklopky do rourovodu teplé
vody, což by dovolilo průchod teplé vody jen jedním směrem. Tato úprava by stála as 130 K.
400
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Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 54, 138.
Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
Viz: Popsání celé budovy (pozn. 195), Stavba budovy (pozn. 193), s. 56, Deník – Stavba sokolovny (pozn. 194), s. 179.
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Městská rada dopis a obdržené vyjádření sedmého září opět předala k vyjádření stavebnímu úřadu. Ten
se (opět Holub a Landkamer) 12. září vyjádřil, že po dohodě s městskou vodárenskou kanceláří
nedoporučuje zřízení uzavírky v kotelně, neboť strojník by pak z pohodlnosti mohl zanedbávat předepsanou
prohlídku nádržek na půdě. Naopak přetékání vody ze studené do teplé nádržky jest nutno zamezit a proto
úřad vodárenskou kanceláří navrženou změnu doporučuje.
16. září úpravu doporučila i komise technická a týž den ji schválila městská rada a příslušným odborům o
tom dala vědět dekretem z 20. září.404
V nedatované "připomínce" z počátku září (hospodářským referátem magistrátu přijata 9. září) žádají
městské elektrické podniky městskou radu o vydání dekretu na zřízení osvětlení lázní. Městská rada na
tuto žádost reagovala dosti neprodleně a 13. září sdělila městské účtárně a kanceláři městských elektrických
podniků, že přibližný rozpočet ve výši 3381 K a 93 h schválila s tím, že "instalace ohňů" má proběhnout
neprodleně, pokud k ní již mezitím nedošlo. Zda byly do té doby lázně provozovány bez osvětlení, nebo
spíše šlo jen o administrativní úkon zpětně "legalizující" už proběhlou instalaci ovšem nelze říci.405
Kupodivu až z 20. září 1910 pochází souhlas magistrátu s užíváním zkolaudované budovy. Budova byla
dle textu postavena podle schválených plánů a stavebního povolení a souhlas byl platný zpětně k 11. srpnu,
tj. ke dnu kolaudace. Součástí vyjádření byla i instrukce, podle níž se má žádat o osvobození od daně
činžovní u c. k. berní správy III. v Praze nejvýše do 45 dní od dokončení stavby a v každém případě dříve,
než se jí začne používati.406
Z 21. září 1910 pochází zápis o vyzkoušení měřících přístrojů na měření kondensované vody v budově.
Zkoušky se zúčastnil stavitel a obecní radní J. Pavlas jako inspektor stavby a dále zástupce prvního odboru
stavebního úřadu, Sokola a První českomoravské továrny.
V průběhu zkoušky bylo zatopeno pod všemi pěti kotly a po dobu 160 minut byly přístroje zkoušeny. Z
popisu zkoušky mj. vyplývá funkce přístrojů, neboť "přepadní nádoby přesně po naplnění kondensovanou
vodou až po okraj, se překlopily a cifru na ukazateli posunuly". Z popisu dále plyne, že pro Sokol sloužily
přístroje s nádržemi o objemu 5 a 2 litry, zatímco pro lázně s nádržemi o objemu 20 a 2 litry. Po ověření
fukčnosti byly přístroje zaplombovány a zapsány stavy přístrojů, které už kupodivu vykazovaly značné
množství naměřených obrátek, konkrétně 8606 (20 l), 265 (5 l), 19800 a 16575 (2 l). V závěru protokolu bylo
podotknuto, že k ústřednímu topení Sokola jsou připojeny také místnosti městské knihovny a spořitelny.
Následně městská rada stanovila a dekretem z 14. října oznámila, jakým způsobem budou stanovovány
náklady na teplo. Stav přístrojů měl být každoročně komisionálně zjišťován, vždy prvního května tj. po
skončení topné sezóny. Komise se měla skládat ze zástupce stavebního úřadu, zástupce hospodářského
oddělení libeňské magistrátní úřadovny, zástupce Sokola a inspektora lázní. O naměřeném stavu měl být
sepsán zápis, který měl stavební úřad poskytnout městské radě spolu s návrhem na optimální rozdělení
nákladů mezi jednotu a obec. Tento městskou radou schválený postup přitom vycházel z návrhu prvního
odboru stavebního úřadu.407
Z 21. září pochází také zápis o komisionálním vyzkoušení zdviže. Zkoušení se opět zúčastnil J. Pavlas,
zástupce stavebního úřadu, zástupce Sokola a zástupce dodavatele, ing. Moučky. Dle podpisů zúčastněných
pánů se, až na zástupce dodavatele jednalo o téměř totožnou komisi. Navíc je zde za Sokol, respektive
stavební dozorstvo podepsán stavební rada Holub, což patrně vysvětluje fakt, že za první odbor stavebního
úřadu zde v obou případech nalézáme zcela jiný (nečitelný) podpis.
Ze zápisu plyne, že zdviž měla železnou konstrukci, byla konstruována pro zatížení až 500 kg, měla ruční
pohon a provedena byla přesně dle rozpočtu. Uvedeny jsou i další konkrétní konstrukční detaily. Zdviž byla
vybavena protizávažím zavěšeným přes kladky pomocí dvou ocelových lan a pohybovala se v ocelových
profilech. Pro případ přetržení lana byla zdviž vybavena "zachycovacím klínovým ústrojím". Pohyb zdviže
404
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Viz AHMP  Lázně (pozn. 97).
Ibidem. Dopis je zde dochován pouze v konceptu.
Ibidem. Další kopie dochována v OKTSA, viz OKTSA (pozn. 78).
Viz desky s dokumenty (pozn. 30), vyjádření městské rady je v konceptu dochováno též v AHMP, AHMP  Lázně (pozn. 97).
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se děl pomocí tažného lana, zřejmě navíjeného na jakýsi buben pomocí ozubených kol, které patrně tvořily
převod umožňující snazší manipulaci. Klika jíž byla zdviž uváděna do pohybu byla opatřena západkovou
brzdou, zabraňující samovolnému pohybu (uvolnění brzdy se dělo tlakem na kliku). Přístup do zdviže byl
zajištěn samočinnou, pletivem opatřenou bariérou a podobně byly kryty do výšky 1,8 metrů i boční části
zdviže. Poklop v prvním patře byl zdvihán "samostatným jeřábem", jistě také ručně poháněným.
Zdviž byla opatřena tabulkou o nosnosti 500 kg a o zákazu jízdy osob. Zkoušena byla v pohybu při
zatížení 510 kg a dále v klidu při zatížení 1000 kg, přičemž bylo sledováno prodloužení lana. Shledáno bylo,
že plně odpovídá jak ministerským předpisům tak schválenému rozpočtu a v něm uvedenému popisu.
Zdviž bylo tudíž povoleno užívat, ovšem s podmínkou že při manipulaci s ní musí vždy nahoře stát jeden
člověk a upozorňovat na otevřený poklop.408
Z 1. října 1910 pochází dekret městských elektrických podniků, že berou v potaz přihlášku jednoty k
odběru elektrického proudu a zároveň oznamují, že se jednotě, stejně jako všem dalším sokolským
jednotám, stanovuje z rozhodnutí správní rady z 22. září 1910 cena vyjímečně na 26 haléřů za jednu kWh.
Červeným inkoustem je pak na dekretu připsáno, že dle vyjádření elektrických podniků bude při plném
osvětlení budovy spotřeba elektřiny asi 17,224 kilowatových hodin, což činí za hodinu provozu asi 4 koruny
a 48 haléřů.409
Dvacátá druhá schůze stavebního dozorstva se konala 29. září 1910. Konstatováno bylo, že se nejeví
okamžitá potřeba obložení stěn šaten členských pytlovinou a proto od ní bylo upuštěno, že se naopak
ukázala potřeba zřídit betonové stěny u sprch a na dlažbu položit modřínové rohože a na místě cedníků
zřídit sprchy Körtnigovy. Tato práce už byla zadána. Za osvětlovací předměty byly schváleny koule s
reflektory (?) a bylo rozhodnuto, že příklopy na skladišti paliva se mají upravit tak, aby nešly nepovolanou
rukou otevřít.
Referováno bylo o tom, že 21. září byly komisionálně prozkoumány a zaplombovány přístroje pro měření
kondenzované vody o čemž byl proveden zápis, a že místnosti najaté spořitelnou, knihovnou a úřadem
práce budou vytápěny sokolským potrubím. Týž den bylo vyzkoušeno a převzato propadlo, sepsán protokol
a na účet ing. Moučky byla Blechovou firmou zaslána splátka obnosu.
V členských šatnách se má zařídit skladiště pro nářadí kustoda a v koutech estrády a orchestrády, kde je
vedeno potrubí, bylo potřeba v místech přírub zřídit čtvery dvířka 60x40 a dvoje 75x40 cm pro možný
přístup k přírubám. Sporobanka nedá točité schody a proto je má koupit br. arch. Králíček. Úpravu šaten pro
obecenstvo má obstarat br. starosta s bratřími Sobkem a Hruškou (?). Na záchodech se mají snížit pisoirové
mušle. Návrh na zahražení dvorů vypracuje br. Králíček.
Vznesen byl dotaz ke II. odboru stavebního úřadu, kdy bude provedena opěrná zeď při bezejmenné ulici
ke gymnasiu. Veškerý „zábavový“ inventář sokolovny má převzít hospodářský správce. Radiátory ve
velkém sále bylo doporučeno zakrýt prolamovaným plechem v železném rámu s příčkami, zařízenými k
otvírání. Nákres mřížek obstará br. Králíček.
Má být sestaven domácí řád a řád propůjčování místností. Usneseno bylo podání žádostí o dočasné i
trvalé osvobození od daně. Záležitost stočného vyřídí br. starosta, účty se projednají a proplatí. Otázku
úhrady tepla nájemci projedná br. starosta, stejně jako otázku umístění a úpravy návěstních tabulí. Usneseno
bylo žádati o udělení čísla popisného. Plánky opatří II. odbor stavebního úřadu.410
Na zasedání správního výboru jednoty 4. října bylo jednáno o dovybavování a drobných úpravách
budovy, ale také o jejím budoucím využití. Referováno bylo o dodávce šaten (skříněk) a lavic do ženských
šaten, o tom že oznamovací tabule do vestibulu bude dodána, a že s bratrem Králíčkem se má promluvit
ohledně (návrhu) skříně na hodiny do tělocvičny.
Informováno bylo o daru různých firem na stavbu ve výši 1100 K. Stavební fond jednoty činil 57 226 K a
84 h. Došel účet 114 K a 10 h za kokosové koberce a o zapůjčení místností žádají: Místní odbor Úřednické
besedy, Spolek strojmistrů, spolek Vlast, Vesmír a Beseda Tyl.
408 Viz desky s dokumenty (pozn. 30).
409 Ibidem.
410 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
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Učiněno bylo následně opakovaně vyžadované a tedy jistě i neustále porušované opatření ohledně
přístupu na galerii. Při cvičení mužů na galerii mohou pouze členové (prokážou se legitimací) a jiní uvedení
hosté, při cvičení žen byl ale přístup zakázán. Při cvičení dorostenců a žáků smějí na galerii rodiče (vystaví
se jim průkazka).
Ženský odbor žádal o upravení šaten a domácí správce žádal o omezení osvětlení tělocvičny na nejmenší
možnou míru. Informováno bylo o tom, že žádost o osvobození od daní byla včas podána. Do výčepu byl
obstarán za 400 K „tlakostroj“ a stolice výčepní.
Jednáno bylo o zapůjčování místností, neboť zájem ze strany libeňských spolků byl velmi značný.
Ustanovená komise navrhla místnosti případ od případu půjčovati podle ceníku (zábava ve všech
místnostech 300 K, velký sál na odpoledne 50 K a k tomu 10 K za každou hodinu za topení a osvětlení, malý
sál 20 K na odpoledne plus 5 K na hodinu za osvětlení a topení. Schváleno bylo propůjčit místnosti v
případě, pokud to nekoliduje s programem jednoty. To bylo přitom velmi časté, protože jednota využívala
budovu velmi intenzivně.
Bratřím Pospíšilovi a Pulchartovi bylo schváleno zadat dodávku cukrářských výrobků při zábavách na
dva roky, za nájem 150 K a to tak, že první rok bude cukrárnu obsluhovat jeden a druhý rok druhý z nich.
Do jednoty se hlásilo opět 17 nových členů.411
Z 28. října 1910 pochází magistrátu adresovaný dopis prvního odboru stavebního úřadu (podepsán
Holub), jímž žádá o svolání kolaudační komise na strojní zařízení dodané První českomoravskou továrnou
a o jeho převzetí obcí, neboť jmenovaná továrna všechny zadávací podmínky splnila.
Samotná kolaudace se zřejmě konala 15. prosince 1910, neboť z toho dne pocházel nedochovaný
kolaudační protokol. O tom nás zpravuje vyjádření technické revize městské účtárny, která 9. ledna 1911
konstatovala, že přezkoušela dva strojírnou předložené účty, první vystavený obci a druhý jednotě, a že oba
vyhovují, že povolený náklad překročen nebyl a že je doporučuje k výplatě. Celkový náklad na strojní
vybavení byl 54 615, 42 K, z toho na Sokol připadlo 21 873, 24 K, na pražskou obec 32 802, 18 K, vyplaceno
bylo (obcí pražskou) 24 050 K, takže zbývá doplatit 8752, 18 K.412
Osmého listopadu 1910 se konala další schůze správního výboru. Informováno bylo, že na minulé schůzi
dohodnuté podmínky pronájmu místností spolkům přijal pouze spolek Tyl, zatímco Vesmír ne. Děkováno
bylo za dary a dojednávány byly podmínky používání budovy městskou spořitelnou (vývěsní štíty, poplatek
za ÚT, telefony a telegrafy), kromě toho byl čten zápis o zkoušení přístrojů (zdviž). Informováno bylo, že
jednotě byla stanovena výjimečná cena za elektřinu ve výši 26 h za 1kWh. Předloženy byly také účty,
většinou za vybavení budovy (věšáky v šatnách, kuchyňské nádobí, obklady ve sprchách atp.). Schváleno
bylo, že úřadovna pro placení příspěvků a vydávání průkazek bude ve vestibulu vlevo. Požadováno bylo
zakoupení několika plivátek do tělocvičny.
Firmě Blecha bylo vyplaceno 30 tisíc korun jako další splátka a kvůli půjčce u spořitelny a prodání
druhého pozemku bude svolána mimořádná valná hromada. Kvůli osvobození od daně byly místnosti číslo
1, 2, 21, 22, 3537, 3954, 5770 a 7275 věnovány bezplatně a bezpodmínečně účelům výchovy tělocvičné i
mravní mužů a žen, dorostu i mládeže školní ve smyslu stanov platných.413
Další schůze správního výboru se konala 6. prosince a bylo na ní jednáno o těchto s budovou
souvisejících záležitostech: Městská spořitelna žádala o spolupodepsání žádosti o zřízení telefonní stanice.
První českomoravská továrna byla požádána o vyslání montéra k přeložení topných těles do úřadovny
vedle vestibulu. Předložen byl účet na 700K za záclony a práce čalounické. Matěj Blecha potvrdil příjem 30
tisíc K. Zmíněny byly i další drobné platby za práce a vybavení, městské radě byla zaslána žádost o
odpuštění splátky za pozemek. Dr. Schwarz, advokát a zástupce fy Blecha, zasílá návrh trhové smlouvy o
koupi pozemku na Libušáku Pražskou společností pro stavby betonové a železobetonové sro. Pozemek o
výměře 332,738 sáhů2 měl být prodán po 100K za sáh, což činí 33 273, 80 K. Objednány byly „samočinné
411 Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
412 Materiály uloženy v AHMP, fond „Magistrát hlavního města Prahy I“, část „Hlavní spisovna 17841920“, signatura „B 52/82/1“ (kart.
111), původní desky nesou popis „Účty za topení a stroj. zařízení v SokolovněVIII“.
413 Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
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přístroje“ pro dveře u vchodů do tělocvičny a na prostřední dveře u vestibulu. Bratr jednatel žádá o
odstranění nespecifikované sádrové sochy ze zasedací síně a o pořízení podobenky bratra starosty v rámci
(tj. v rámu) jako je u Jarolímka.414
Na správním výboru zmíněný prodej parcely č. 931 byl následně proveden a to smlouvou podepsanou
23. prosince 1910 a 12. ledna 1911. Smlouvu schválil 16. ledna okresní soud v Karlíně. Dochoval se i platební
rozkaz za prodej pozemku ze 17. února, jímž byl vyměřen poplatek 1164 K a 80 h a dále vyrozumění
okresního soudu v Karlíně ze 7. května, že veškeré změny zapsal do pozemkové knihy.415
Až z prosince 1910 pochází definitivní plán budovy,416 dodatečně vypracovaný jako příloha už v červnu
předložené žádosti o schválení změn provedených v průběhu stavby. Žádost schválila městská rada ihned
poté, 26. prosince 1910. Jednota měla za "vyšetření změn" zaplatit 10 K poplatek splatný do 14. dnů.417
Další schůze správního výboru se konala 3. ledna 1911. Budovy se v zápisu týká žádost dr. Puchyngera
ze Sokola Vyšehrad o prohlídku budovy. Podobných žádostí o zaslání plánů či prohlídku budovy bylo v té
době ze strany různých jednot více a svědčí o velkém zájmu, který výstavba budovy mezi sokoly vyvolala.
Městská spořitelna opakovaně žádala o sdělení kolik bude platit za teplo, což ale sokolové nedokázali sdělit,
protože sami nevěděli kolik budou za teplo platit. Městská rada zaslala dekret na pronájem místnosti pro VI
oddělení ústavu práce za 600 K ročně. Předložen byl účet br. Lojdy na 418 K za nábytek do Sokolovny.
Domácí správce si stěžuje na otrhané lišty v tělocvičně, minule zmíněná podobenka br. starosty byla
objednána, stejně jako orientační tabule do vestibulu.418
Předposlední, dvacátá třetí schůze stavebního dozorstva se konala 22. ledna. Usneseno bylo, že se má
městské radě sdělit, že nájemci jsou vytápěni z potrubí jednoty, takže je nutno částku za jejich vytápění
odečíst. Opatření železných schodů a ohražení bere br. Králíček v patrnost. Do členských sprch se mají zadat
rohože z modřínového dřeva s mosaznými vrtulemi (?) br. M. Lojdovi v ceně 9 K za m 2. Náklady na údržbu
společné části ústředního topení mají být děleny v poměru 1:1, v kotelně 1:2. Usneseno bylo sestavit celkový
účet za stavbu budovy, dále účet za sklad paliva a příplatky za jiné práce Sokolem pro obec konané. Panu
architektu Kříženeckému se má poděkovat za fotografie budovy a skupin, stejně jako vrchnímu geometrovi
Josefu Dřízovi za různé práce pro jednotu. Panu Fousovi (Blechovu stavbyvedoucímu) se má věnovat dar za
dodělnou a zúčtování.419
Z 24. ledna pochází Holubem koncipovaná žádost jednoty městské radě, aby k připravovanému
zaokrouhlení majetku jednoty (zřejmě šlo o už dříve zmiňované výstupky za uliční čáru) připojila i část
pozemku ležící před vstupem do ženských lázní, tj. zhruba čtvercový díl, vymezený z jedné strany nově
budovanou ulicí a z druhé linií střední části průčelí budovy.420 Ke zcelaní došlo až roku 1914.
Dvacátého sedmého ledna zaslal stavení úřad (podepsán Holub) magistrátnímu hospodářskému referátu
závěrečné vyúčtování režijních zednických prací provedených v lázních a dále při instalaci ústředního
topení. Celkovou částku za práce jež slouží oběma subjektům ve výši 3519 K a 57 h navrhuje úřad rozdělit
mezi obec a jednotu poměrem 2:1 v kotelně a 1:1 v ostatních částech.
Hospodářský referát poskytl zaslané účty městské účtárně k prozkoumání. Ta se ovšem vyjádřila až po
proběhlé kolaudaci prací spojených s vnitřním stavebním zařízením obecních lidových lázní. Kolaudační
komise se sešla 12. dubna 1911 v 11 hodin.
Až z 2. května pochází vyjádření technické revize městské účtárny. Ta sděluje, že zkontrolovala a
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Ibidem.
Dokumenty uloženy v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz soupis plánů, plán č. 3013.
Vyrozumění uloženo v OKTSA i v ASL, viz OKTSA (pozn. 78) a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
Viz Spisy týkající se stavby (pozn. 161).
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upravila Blechovy účty a že souhlasí s návrhy obsaženými v kolaudačním protokolu. O jaké návrhy šlo
ovšem při nedochování protokolu nevíme. Kromě toho podotýká, že jednotě má Blechova firma ručit 10%
skutečného nákladu a proto by měla být také jednotě sraženo 10% nákladu na vnitřní vybavení lázní jako
jistina po dobu dvou let od kolaudace. Protože jde o 30 025 K a 74 h, jedná se o 3003 K a protože kolaudace
budovy proběhla 15 srpna 1910, má být listina vyplacena jednotě 14. října 1912.
S tímto návrhem souhlasila 12. května 1911 technická komise a týž den i městská rada, což bylo jednotě
oznámeno dekretem z 15. května. Ta odpověděla radě 26. května s tím, že se zadržením 10% jistiny souhlasí,
tato má být po skončení předána přímo Blechovi a zbytek sumy má být poskytnut přiložených "chekem"
poštovní spořitelny jednotě přímo.
Téměř o měsíc později, 23. června 1911 sděluje likvidatura a účtárna královského hlavního města Prahy,
že na chekové konto Sokola složila obnos 27 023, 70 K k vyrovnání účtu za vnitřní stavební zařízení lázní a
za instalaci ústředního topení per 30 025, 74 K s tím, že si na jistotu fy Blecha srazila 3002, 57 K.421
Poslední, dvacátá čtvrtá schůze stavebního dozorstva se konala 6. února 1911. Na ní byl přednesem
celkový účet za stavbu mimo neuzavřených položek. Celkový náklad činil 330 516, 94 K. Od této částky je
nutné odečíst 4297 K a 77 h za darované hmoty a dále 93 813 K a 63 h, které hradí obec jako částku na zřízení
a vnitřní zařízení lázní. Usneseno bylo požádat městskou radu o zvýšení subvence o obnos za práce
neobsažené v původních plánech a rozpočtu a současně podat žádost o schválení hypotekální výpůjčky do
120 tisíc K namísto původně schválených 80 tisíc. Pražská městská spořitelna přitom měla být ochotna
Sokolu půjčit až 149 tisíc K.
Za kámen a písek dodané panu staviteli Kryštofovi Sokol obdrží 151 K a 62 h. Od fy Vindyš se má
požadovat náhrada za poškozenou vlýskovou podlahu v tělocvičně, protože nedodala bradla opatřená
pryžovými kolečky, jak se v ofertě své zavázal. Bratr předseda děkuje všem členům stavebního dozorstva za
veškerou činnost vykonanou a zejména br. Josefu Laudkamerovi, který působil jako zapisovatel, stálý
stavební dozor a pečlivý a svědomitý revizor stavebních účtů.
Starosta Filip nakonec schůzi uzavřel konstatováním, že nově zbudovaný stánek slouží jednotě ke cti a
vzbuzuje svým praktickým uspořádání nejen obdiv všech sokolských odborníků a širších kruhů ale i do jisté
míry závist jednot postavených v daleko lepších poměrech (patrně míněno finančních). Dík za to dle něj
patří dozorstvu. Budova prý vzbuzuje obdiv a uznání i cizokrajných hostí.422

Následné úpravy a první roky užívání budovy
Výstavba opěrné zdi
Už v průběhu výstavby budovy byla připravována stavební akce, která se sice libeňské sokolovny netýká
přímo, ale velmi těsně s ní souvisí. K plánované novostavbě reálného gymnasia ve svahu nad budovou
Sokola, provedené následně v letech 191314, bylo nutné vybudovat přístupovou komunikaci v podobě
šikmo vzhůru vedené slepé ulice. Na rozhraní této plánované ulice a odkopaného pozemku Sokola, stejně
jako na rozhraní téhož pozemku s o poznání výše položeným pozemkem gymnasia bylo nutné vytvořit
opěrnou zeď, o níž bylo už v roce 1910 dosti intenzivně jednáno a dokonce byla určitá úprava, později
charakterizovaná jako provizorní, v první polovině roku 1910 provedena. Dochovaná podoba opěrné zdi s
železným zábradlím byla realizována až v roce 1911.
Už z 5. října 1909 pochází dochovaný podnět městského radního za Libeň Aloise Pinze. Ten se stal
radním po Filipově záříjové rezignaci, jistě související právě s výstavbou sokolovny a tedy ochranou před
nařčením ze střetu zájmů. Filip se totiž po dokončení stavby do funkce vrátil. 423 Dle pisatele žádosti je
potřeba neprodleně započít s budováním ulice zpřístupňující areál plánovaného reálného gymnasia a to jako
s prací nezbytně nutnou. Vedle plánované školní budovy totiž měl být z této ulice zpřístupněn i aktuálně
421 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
422 Viz Deník Stavebního dozorstva (pozn. 186).
423 Za tyto cenné informace velmi děkuji paní Haně Svatošové z AHMP.
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přestavovaný obecní dvůr, neboť původní vjezd při severovýchodním nároží zámku měl být zrušen. Dalšími
uváděnými důvody byl i průběh samotné přestavby obecního dvora a výstavba v daném týdnu započaté
budovy Sokola. Argumentováno bylo i nutností deponovat zde stavební materiál. Práce měla obnášet v
první fázi především odkopávku terénu v místě budoucí ulice a to místy až o čtyři metry. Ještě týž den
návrh schválila městská rada a byl oznámen v konceptu dochovaným dekretem z 10. září 1909.424
Vypracování plánů opěrných zdí po obou stranách budovy přitom měla ve schvalovacích podmínkách z 25.
října 1909 uložena už jednota, což však následně není nikde reflektováno a veškeré náklady na
vybudovávání opěrných zdí nakonec nesla obec.
O téměř tři měsíce později, 29. prosince 1909, píše městské radě za I. odbor stavebního úřadu přednosta
Holub dopis, upozorňující radu na nutnost řešit odkopaný nezpevněný svah mezi nově budovanou ulicí a
daleko níže umístěným pozemkem Sokola, stejně jako svah mezi pozemky Sokola a budoucího gymnasia.
Požaduje tudíž svolání místní komise, která by věc projednala a rovnou navrhuje její složení. Kromě toho
informuje také o tom, že prokopávku ulice prováděli také nezaměstnaní příslušníci pražské obce. Této
iniciativě přitom předcházelo usnesení stavebního dozorstva jednoty z 16. prosince, kterým bylo
požadováno komisionální šetření s účastí obce a školské rady.
Hospodářský odbor magistrátu na tuto žádost zareagoval 3. ledna 1910 a to poněkud nečekaně, neboť
požádal druhý odbor stavebního úřadu o informaci o průběhu komise, konané na místě už 28. prosince
1909, tj. den před vypracováním Holubova výše zmíněného dopisu radě.
Druhý odbor stavebního úřadu 8. ledna informoval o tom, že komise neměla pro neúčast důležitých
zainteresovaných osob žádný výsledek. Dále informoval o možných řešeních. Prvním a to velmi drahým
řešením (uveden obnos as 9000 K) je výstavba opěrné zdi, druhým "vytarasování" a třetím provedení
přirozeného sklonu. Oba posledně jmenované způsoby by ovšem znamenaly ztrátu části obecního (školního)
pozemku. Úřadu přitom nebylo známo, v jaké fázi se nachází plánované předávání pozemku gymnasia c. a
k. školní správě s tím, že pokud už k předání došlo, bude nutné k rozhodování přizvat i ji.
Z 12. ledna se skutečně dochovalo pozvání na komisi, konanou přímo na místě 18. ledna 1910. Hlavním
bodem jednání měl být dle pozvánky způsob zpevnění břehů.
O průběhu komise pak referuje dochovaná zpráva, podle níž komise zvolila možnost vyzdít mezi
pozemkem Sokola a nově budovanou ulicí na celou výšku opěrnou zeď, zatímco mezi pozemkem Sokola a
budoucím reálným gymnasiem má být provedena opěrná zeď pouze do poloviny výšky a horní část má být
upravena ve svah. Obojí se má zřejmě dít na náklady pražské obce (výslovně je to ovšem uvedeno pouze u
břehu mezi pozemky připravované školy a Sokola, neboť pozemek je zatím stále v držení obce). Rozpočty a
plány má vypracovat druhý odbor stavebního úřadu.
Ten 7. února sdělil, že rozpočty a plány vypracoval. Mělo jít o opěrnou zeď z lomového kamene s
obkladem z kyklopského zdiva, sahající na straně k ulici až do výše 3 m, na straně ke gymnasiu do výše 2,5
m s tím, že horní část břehu se nechá v přirozeném sklonu a oseje se trávou. Náklad měl činit 6300 K. Sdělení
sice razítkoval druhý odbor stavebního úřadu, ovšem vedle dvou zaměstnanců druhého odboru jej podepsal
i Holub a Landkamer. Návrh tedy jistě vznikal ve spolupráci prvního a druhého odboru.
Desátého února poskytla rada města věc k prozkoumání a vyjádření ohledně úhrady městské účtárně.
Technická revize účtárny zareagovala sdělením z 26. února s tím, že sumu upravila na 5700K a protože s ní
není v rozpočtu na rok 1910 počítáno, mohla by se uhradit z 30 000K určených na zřízení nových silnic v
Libni. S tím 4. března souhlasila technická komise a týž den i městská rada. Oficiálně sdělena jednotlivým
zainteresovaným odborům byla až dekretem z 12. března, dochovaným v konceptu.
Ze 7. února 1910 pochází také dopis městské radě, napsaný na hlavičkovém papíře druhého odboru
stavebního úřadu, ovšem podepsaný radou Holubem. Dle textu už byla ulice nezaměstnanými odkopána. V
rozporu s obsahem už citovaných dokumentů se zde hovoří o ponechání svahu v přirozením sklonu, osetí
travou a osazení železného zábradlí, nejlépe systému bratří Prášilů a to v délce 50 m. Chodníky mají být
pískové se stojatou obrubou a vozovka vydlážděná ze starého dlažebního kamene, což by se provedlo
nákladem asi 1200 K a hradilo z položky na opravu dlažeb. Práce by se svěřila kontrahentovi provádějícímu
roku 1910 v této čtvrti menší opravy dlažeb a provedla by se až po položení kanalizace. Z napsaného je
zjevné, že navrhovaná opěrná zeď v této době ještě nebyla provedena, jistě z finančních důvodů.
424 Viz AHMP  prokopávka ulice (pozn. č. 301).

100

Z 15. března pochází pozvánka na komisi, konané na místě 19. března 1910. Na jejím rubu pak máme
dochováno stručné vyjádření z 21. března, podle něhož na komisi žádná ze stran nic nenamítala. O čem se na
ní jednalo ovšem nevíme.425
Další archiváliemi doložené jednání se odehrálo až o více než tři měsíce později, 7. července, kdy vznikl
protokol ze zasedání hospodářské komise, který městská rada o den později schválila. Obecní starší Pavlas
na ní v zastoupení radního Filipa upozornil na "nedostatečné a nevkusné ohražení odkapného (sic!) svahu"
na pravé straně nově provedené ulice. Přívaly dešťových vod zde prý trhají hráz a vymílají zábradelní
sloupky. Proto navrhuje zřízení téhož drátěného plotu jaký byl proveden na levé straně ulice a dále svolání
místní komise, která věc projedná.
Rada tuto žádost vskutku vyslyšela a oznámením z 15. července svolala místní komisi na 20. července. O
průběhu této komise máme dochovanou rukopisnou zprávu z 21. července, bohužel místy dosti obtížně
čitelnou. Z textu plyne, že komise nedostatečnost stávající úpravy potvrdila a Pavlasem, resp. Filipem
navržené zřízení téhož plotu jako na levé straně doporučila. Navíc je v textu řeč o výsadbě akátových
stromů, patrně v ponechaném svahu.
Tehdejší stav vedle těchto písemných pramenů dokumentují i fotografie otištěné v Památníku
dvacetipětiletého výročí jednoty. Zatímco nově vybudovaný park před zámeckou budovou je na nich
vskutku oplocen železným plotem s podezdívkou, podle všeho skutečně týmž, jaký je dnes dochován u
budovy Sokola, na místě tohoto stávajícího plotu je na fotografiích patrné jednoduché zábradlí tvořené
vertikálními sloupky, nesoucími dvojici vodorovných tyčí.426
To potvrzuje i dopis druhého odboru stavebního úřadu z 20. srpna 1910. Popsaný stav s železným plotem
je zde označen za provizorium, které má být v souvislosti s výstavbou reálky nahrazeno definitivním
řešením. Hlavním uváděným důvodem nutné změny je příliš úzký chodník o šíři 1 m., který bude nutné
nahradit chodníkem širokým 3 m. Stavební úřad proto předkládá plán a rozpočet, znějící na 3101 K a 19 h.
Přitom se navrhuje totožné řešení, jaké bylo už popsáno v dopise stavebního úřadu ze 7. února a jaké bylo
také nakonec provedeno. Není jisté, zda byl dochovaný rozpočet vypracován už v únoru nebo až nyní.
Datovaný je pouze dochovaný plán a to 13. srpnem 1910.427 Stavební práce ve výši 2510 K a 79 h by se měla
zadat omezeným ofertním řízením, železný plot za 420 K a 66 h by se mohl zadat továrně Martin Vilhelm ve
Vysočanech, který dodával i už zmíněný plot parku před zámkem. Úřad také navrhuje, z kterých položek
rozpočtu by mohl být uvedený obnos převeden a pojat do rozpočtu na rok 1911.
Dopis předala rada města 24. srpna k vyjádření městské účtárně. Ta 13. září sdělila, že rozpočet upravila
na sumu 2972 K a 66 h, respektive 3000 K a souhlasila s převedením peněz určených původně na jiné práce v
případě, že tyto skutečně nebudou roku 1910 provedeny. Dne 30. září návrh schválila komise technická a týž
den i rada města s podmínkou, že na dodávku železného plotu má být navíc vyzvána i Českomoravská
továrna.428
Téměř poloviční náklad vysvětlují následující doklady, podle nichž šlo pouze o rozpočet jižní opěrné zdi.
Ta západní byla totiž projednávána samostatně. Ze 14. října 1910 pochází souhlasné stanovisko projetu na
úpravu břehu mezi pozemkem Sokola a budoucí reálkou, vydané c. a k. ministerstvem kultu a vyučování s
tím, že úpravu zaplatí pražská obec. Dopis se přitom odvolává na podání z 12. března 1910, tedy na původní
projekt. Výše popsaná úprava s šikmým svahem tedy zřejmě vskutku byla zamýšlena jako provizorní.
Náklady na úpravu má hradit pražská obec, zatímco c a k. zemské školní radě byla přenechána nutná
úprava projektu školní budovy.
Zjevně až po tomto vyjádření, které městská rada vzala na vědomí, sdělila táž dekretem z 15. října
městské účtárně a stavebnímu úřadu, že 31. září (ve skutečnosti 30. září) schválila výše popsaný projekt na
úpravu břehu mezi ulicí a pozemkem Sokola.
Zřejmě až z roku 1911 pochází dochovaný a 3. dubna 1911 schválený návrh podmínek zadání stavby. Z
25. dubna 1911 pak pochází o sumy doplněný rozpočet, jímž se Do ofertního řízení přihlásil Jaroslav
425
426
427
428

Ibidem, pozvánka na komisi ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Památník dvacetipětiletého trvání (pozn. 387), s. 1316.
Viz soupis plánů, plán č. 6001.
Viz AHMP  prokopávka ulice (pozn. č. 301).
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Záběhlický, který také stavbu zřejmě provedl. Jím předložený rozpočet zněl na 6418 K a 88 h. Jakékoli jiné
doklady o dalších případně zůčastněných zájemcích chybí.
Z 29. května 1911 se pak dochovala pozvánka na komisi, konanou za účelem schválení opěrné zdi mezi
pozemkem Sokola a reálkou 2. června. Dekretem z 22 října pak magistrát stavbu povolil. Na rubu dekretu
zaslaného druhému odboru stavebního úřadu je dochován přípis, že se věc předává technickému oddělení k
provedení a přípis čtvrtého odboru stavebního úřadu, z 14. prosince 1911, že práce byla provedena. K
výstavbě tedy muselo dojít ve druhé polovině roku 1911.429

1911, různá jednání
Sedmého února se konalo další zasedání správního výboru jednoty. Informováno bylo, že městská rada
prominula splátku za pozemek, že magistrát po stížnosti zrušil výnos na stočné v obnosu 2226, 21 K a nově
je vyměřil na 742, 07 K, tj. v původní výši, že městská rada oznámila zaplacení 8752, 18 K První
českomoravské továrně jako poslední splátky (vyjma zadrženou jistinu) za provedené topení. C a k úřad pro
vyměřování poplatků v Praze vyzývá jednotu aby podala výkaz jmění movitého i nemovitého nejdéle do 30.
dubna 1911 za účelem vyměření ekvivalentu (tj. daně). Zůstatek na stavebním fondu činí 17 733K 61h a fond
pro udržování budovy obnáší sumu 1175K a 43h. Pražská obec žádala zamřížování dolních oken tak, aby byl
chráněn majetek obce Pražské. Má se odepsat, že okna jsou dvojitá a majetek je tudíž chráněn dostatečně a
navíc, mříže nebyly požadovány ve smlouvě a jednota proto není povinna to nechat na svůj náklad udělat.
Obci pražské byla odeslána žádost o darování pozemku před sokolovnou kvůli přístupu k ní (jde o něco
přes 300 m2). Úředníku (tj. stavbyvedoucímu) fy Blecha br. Fousovi bylo usneseno věnovat dar v ceně do 100
K. Celkový náklad na budovu po srážce k dobru jednoty vyúčtovaného obnosu 4297K a 77h (za darovaný
materiál) činí úhrnem 326 219K a 17h. Z toho zařízení lázní stálo 93 814K a 63h. Bylo vzato na vědomí, že
bude nutno výpůjčku stanovenou do výše 80 tisíc K zvýšiti na částku 120 tisíc K s tím, že bude nutné poslat
také novou žádost o souhlas se zvýšením částky městské radě. Zbytek sumy za topení ve výši 5710K a 80h
byl jednotou proplacen První českomoravské továrně.430
Další schůze správního výboru se konala až 21. března. Pražská obec opět žádala zamřížování oken, na
což bylo odpověděno, že Sokol na věci nemá žádný zájem ale že obec může mříže provést na vlastní náklad.
Matěj Blecha potvrdil příjem 15 tisíc K. Městská rada poukázala subvenci 500 K. Hrobník Jan Jeřábek si
stěžoval, že Sokol špatně ošetřuje zapůjčené květiny, umístěné v keramických květináčích (neuvedeno, zda
v budově, na terasách nebo před budovou).
Pražské elektrické podniky zaslaly účet za instalaci elektrických zařízení v budově ve výši 6540 K a 15 h.
V uplynulých dnech se v budově konala komise z berní zprávy, která místnosti používané jednotou odhadla
na 1200 K z nichž má být placena činžovní daň a berní správě bylo vydáno prohlášení o darování místností
účelům výchovy tělocvičné.
Výnos 20 tisíc K za pozemek na Libušáku byl předán M. Blechovi co splátka, pražská obec souhlasila se
zvýšením půjčky na 120 tisíc K, stavební jmění činí 7770 K a 90 h, fond pro udržování tělocvičny 1677 K a 74
h a za členy se hlásilo 20 nových osob.
Někdy v průběhu března dostal Emil Králíček hned po otevření budovy výborem dohodnutý dar
hodinek s věnováním za 300 K. Následně se Králíček stal také zakládajícím členem jednoty, stejně jako
Blecha, u něhož k tomu ale došlo až roku 1912. Králíček ovšem, na rozdíl od Blechy, byl důsledně titulován
jako bratr už v době výstavby a proto byl téměř jistě v té době členem jiné jednoty Sokola, pravděpodobně
Sokola pražského.431
Někdy v březnu také jednota požádala o přidělení čísla popisného. Hned 29. března druhý odbor
429 Ibidem, pozvánka na komisi je uložena v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30), dopis z 22. října dochován v OKTSA, viz
OKTSA (pozn. 78).
430 Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
431 TJ. Sokol v Praze VIII – Pokladní kniha – 19111914 a Matrika členů zakládajcích a přispívajících tělocvičné jednoty „Sokol“ v PrazeLibni,
ASL. Matrika Sokola pražského se bohužel nedochovala, indicií o jeho členství v této jednotě je ovšem oznámení úmrtí v jejím časopise. Za
sdělení děkuji p. Kavalírové.
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stavebního úřadu navrhuje čp. 2VIII a dává pokyn čtvrtému odboru, aby zhotovil patřičný výkaz. Následně
24. dubna sděluje městská rada Sokolu, že budově přidělila po zbořených domech čp. 2 a 3 oproti očekávání
jiné čp, totiž 3VIII, následně konstatuje výstupky do obecního pozemku, nařizuje jak má vypadat tabulka s
číslem a kam má nově postavená budova patřit (okres, farnost atp). Patrně přitom šlo o omyl, neboť ve
veškerých dalších písemnostech má budovy vždy uváděno pouze čp. 2VIII. ČP 3 má dnes budova gymnasia
a není důvod pochybovat, že toto číslo užívá od počátku.
Jednání správního výboru 4. dubna se budovy týkalo pouze okrajově. Informováno bylo o tom, že
žádost o zvýšení subvence města z 65 na 70 tisíc K byla schválena, za což bylo poděkováno starostovi a
náměstkům, že byla podána žádost o přidělení čísla popisného a že úřadovna bude označena cedulkou
provedenou shodně na cedulka na zasedací síni.432
Na schůzi správního výboru 2. května pak bylo oznámeno, že berní správa budovu dočasné osvobodila
od daní, že úřad pro vyměřování poplatků zasílá platební rozkaz na 373K za hypotéční zápůjčku 120 tisíc K
a že témuž byla podána žádost z prodloužení lhůty k přiznání equivalentu (daň z nemovitého majetku).
Dále bylo sděleno, že magistrát udělil budově čp. 2VIII, že proběhla kolaudace lázní, že První
českomoravská továrna darovala jednotě 500 K a že byla žádána úprava světla v úřadovně (požadováno
stahovací) a nákup skříně tamtéž.433
Na schůzi správního výboru 6. června bylo řešeno okování rohů zdí u schodiště, s tím že nejlevnější je
bratr Bodlák, který žádá za okování 1 roku mosazným úhelníkem 150 cm vysokým 6 K. Přednesen byl návrh
zasadit starostovi Filipovi ve vestibulu desku, což bylo jednomyslně schváleno a ustavena tříčlenná komise,
do níž má být přizván i br. Králíček.
C. a k. poplatkový úřad povolil lhůtu do 30. června ku přiznání equivalentu. Magistrát sdělil, že jednota
obdrží kvótu (tj. bude jí zadržena jistina) na zařízení lázní 3002K a 74h. Tu jednota ukládá jako kauci fy
Blecha a žádá o vyplacení zbylých 27 023K a 17h, opět firmě Blecha, která mezi tím poslala vyúčtování na
sumu 178 103 K a 09 h. C.k. okresní soud v Karlíně zaslal tabulární výměr o vložení čp. 2VIII do
pozemkových knih, o výmazu omezeného vlastnictví (povinnost jednoty postavit na parcele tělocvičnou
budovu) a o vkladu zápůjčky 120 tis K. Magistrát zve na komisi o schválení hraniční zdi. Br. náčelník žádá
lepší větrání tělocvičny a Pražská obec dala svým nákladem zamřížovati okna u lázní.434
Jak je z výše uvedeného patrné, Blechou zaslané vyúčtování bylo impulsem k avizované a předjednané
hypotéční zápůjčce 120 tisíc Korun. Z téhož důvodu hodlala jednota přímo Blechovi předat zbývající částku
od obce za vnitřní zařízení lázní. Hned 19. června 1911 přitom firma Blecha potvrzuje přijetí 100 tisíc K.
Zbylých 20 tisíc K z hypotéční zápůjčky tedy zřejmě bylo použito na jiné platby.435
O den později, 20. července 1911 došlo k pravidelné roční komisionální prohlídce měřících přístrojů na
kondenzovanou vodu. Od první komisionální prohlídky 22. září 1910 vykázaly přístroje tyto hodnoty:
dvacetilitrový lázeňský stroj 29 690 obrátek, dvoulitrový lázeňský 13 379 obrátek, pětilitrový přístroj Sokola
38 897 obrátek a dvoulitrový Sokola 4854 obrátek. Na lázně tedy připadá 620 558 l, zatímco na Sokol 204 043
l. Poměr pro výpočet nákladů tedy bude činit 3,04:1. Komise zároveň konstatovala, že budova byla po
dokončení vlhká a příští rok bude spotřeba nižší.
Následně, 27. července vypracoval stavební úřad návrh na rozdělení nákladů. Spotřebováno bylo celkem
171 500 kg koksu a 109 m2 dřeva za cenu 2219 K a 90 h, z čehož na obec připadá 1670, 50 K a na Sokol 549, 40
K. Tuto částku by měla jednota obci uhradit.436
Na zasedání správního výboru 4. července oznámil bratr starosta, že prsten pro stavbyvedoucího fy
Blecha má stále u sebe, protože neví kde bydlí. Bratr Králíček se stal zakládacím členem jednoty a zasílá 50 K
432
433
434
435
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Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
Ibidem.
Ibidem.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Ibidem.
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(20 K jako zakládací člen a 30 K jako dar pro cvičitelský sbor). Firma Blecha sdělila náklad na stavbu budovy
ve výši 301 189 K a 23 h, zároveň potvrdila příjem 30 025 K a 74 h a navíc platbu od magistrátu (tj. výše
zmíněných 27 023K a 17h). Ustavena byla komise s bratrem Králíčkem k opravám budovy a okování rohů.
Bratr náčelník připomíná, aby komise vzala na vědomí špatné větrání v šatnách. Do jednoty se hlásilo 10
nových členů, ovšem 15 členů zároveň vystoupilo.
Na schůzi 12. července se budovy týkalo pouze prodloužení lhůty pro přiznání equivalentu a dotaz br.
náčelníka, kdy bude ukončena stavba opěrné zdi za sokolovnou, což se má zjistit se u stavbyvedoucího.
Na schůzi 8 srpna bylo jednáno o desce br. Filipovi, přičemž br. Králíček navrhuje dvě desky o rozměrech
150x100 cm. Dochoval se i návrh textů a dokonce králíčkovy návrhy ve velikosti 1:1. 437 Na první desce měl
být stručně pojednám průběh výstavby a vypsáni členové správního výboru, druhá deska měla připomínat
starostu Filipa jako vzor vytrvalosti, neúnavné činnosti a vroucí příchylnosti k ideálům sokolským.
Zajímavostí jsou také opakující se žádosti různých jednot o prohlídku budovy, sdělení podmínek stavby
či obkreslení plánu šatnových skříněk.438
Správní výbor 5. září řešil mj. opravy schodiště, stolů a židlí v zasedací síni a prohlédnutí el. světla. Bratr
Kadlec navrhoval nechat provést zámečnické práce a opravy po dorozumění s firmou Blecha. Opravit se
mají také rohy v tělocvičně (patrně otlučené) a zavěsit tamtéž nové hodiny.
Správní výbor 3. října byl informován o přemontování vypínačů v čítárně za 2, 78 K, což má být předáno
obci která knihovnu provozuje, dále o přípisu fy Blecha s vyúčtováním na 33 612, 11 K. Usneseno proto bylo
postoupiti fě Blecha kauci ku vyrovnání účtů (?). Předložen byl účet za rozbité okno ve výši 10 K. Celkové
movité jmění jednoty činilo 25 533, 06 K uložených na knížkách. Br. náčelník žádal, aby byly šatny na 14
stupňů vytápěny. Nakonec sděloval správce domu, že strop nad výčepem provlhá a mělo by se sdělit firmě
Blecha aby to dala do pořádku.439
Zmíněné problémy s nízkou teplotou se projevily i v lázních. Z 12. října 1911 se dochoval dopis
přednosty hospodářského oddělení magistrátní úřadovny v PrazeVIII, podepsaný zároveň Františkem
Filipem jakožto "inspektorem", podle něhož je vytápění lázní při menší návštěvě lázní nedostatečné. To se
přitom děle vzdušnými kanály, které dle ujištění strojníka i lázeňského nelze ani při nejintenzivnějším topení
vytopit na více než 13°C. Přílišný chlad v lázních byl minulou zimu předmětem časté kritiky a způsobil i
malý zájem o lázně v zimních měsících, což letos hrozí opět, pokud nebude věc řešena. Navrhuje se proto
přidání radiátorů ústředního topení v zadním rohu obou místností se sprchovými a vanovými kabinami.
Tento podnět byl 16. října předán k vyjádření stavebnímu úřadu, za který reagovali 20. října pánové
Holub a Laudkamer. Podle nich předpokládala První českomoravská továrna při výpočtech výhřevné
plochy větší návštěvnost lázní. Při plném využití lázní, například v sobotu, bylo údajně v místnostech více
než dostatečné teplo, neboť se získává z ohřáté vody sprch. Navržené vložení dvou radiátorů by věc řešilo a
stálo by asi 1050 K. První českomoravská továrna je přitom připravena instalaci provést za jednotkové ceny
uvedené v původním rozpočtu.
Následně byla věc 21. října předána k vyjádření městské účtárně. Její technická revize 9. prosince uvedla,
že v návrhu mimořádného rozpočtu na rok 1912 je na úpravy a doplnění strojního zařízení a obnovu nátěru
v lidových lázních libeňských vyhrazeno 1500 K, z níž lze daný náklad uhradit.
Návrh doporučila 21. prosince technická komise a 22. prosince jej schválila městská rada, o čemž bylo 29.
12 sepsáno patřičné vyjádření.440
Další projednávanou záležitostí byla úhrada za vodovodní kříž s vodoměry pro lázně i jednotu. O věci
informovala městskou radu vodárenská kancelář dopisem z 9. října, přičemž z textu není úplně jasné, zda
práci provedla firma Blecha nebo vodárenská kancelář. Víme pouze to, že u stavitele budovy byla tato práce
objednána. Náklad činil 187 K a 66 h a tyto peníze mají jít jednotě k dobru.
Hospodářský referát předal žádost 20. října k vyjádření stavebnímu úřadu, který (pánové Holub a
Laudkamer) 31. října sdělil, že Sokol nechal vodovodní kříž provést na objednávku a náklady obce a proto je
437
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Viz soupis plánů, plány č. 2010.
Viz Zápisník 191011 (pozn. 370).
Zápisník správního výboru od 5.10 1911 do 1.3 1914, nestránkováno, ASL.
Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
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nutné peníze vyplatit. Referát se následně otázal městské účtárny, zdali nemá Sokol vůči městu nějakou
pohledávku, z níž by se částka dala odečíst a účtárna sdělila, že by bylo možné částku odečíst od sumy 748 K
a 92 h, kterou má jednota obci uhradit za vytápění.
S tím městská rada souhlasila a 23. listopadu v tomto smyslu formulovala příslušný dekret.441
Sedmého listopadu se opět sešel správní výbor jednoty. Vedle informací o platbě za teplo a poplatek z
nájemného ve výši 221 K se budovy nepřímo týká přejmenování fondu na udržování tělocvičny na "Filipův
fond pro udržování tělocvičny". To má být oznámeno na valné hromadě nebo při zakládání (tj. slavnostním
odhalení ?) desek ve vestibulu. Fondu má náležet příjem z pokladniček, který mimochodem po otevření
budovy rapidně poklesl.
Projednán byl i požadavek na ohrazení sokolovny s tím, že bratr Králíček k tomu už má připravené
návrhy. Zároveň byly žádány "levnější lustry neb co jiného pro naše schodiště". Tím jsou pode všeho míněny
zatím neosazené kandelábry na schodišti. Téměř jistě se jich týká záznam o darování čtyř tříramenných
lustrů magistrátním praesidiem z února roku 1913, zaznamenává je zde zápis z jednání správního výboru ze
4. ledna roku 1927, kdy bylo usneseno "opatřiti světla na kandelábrech na schodišti matnými koulemi"442 a
nakonec i inventář budovy z roku 1932, v němž jsou na schodišti zapsány: "čtyři lustry mosazné tříramenné
a 16 mléčných koulí na lustr".443 Osvětlení se také týká zmínka o účtu na tři "osram elektro žárovky", celkem
za 12 K.
Pátého prosince téhož roku je pak zmíněno čištění oken sokolovny jednou za čtvrt roku, které bylo
celkem za 100 K ročně zadáno fě F. Peterka. Kromě toho byl hotov nábytek do úřadovny, usneseno bylo
vystavit na sletové výstavě plány budovy a br. Králíček sdělil, že náčrtky k oplocení budovy už nejsou k
dispozici a že je nutné opatřit nové.444
Zajímavá je žádost jednoty z 10. listopadu 1911 o odpuštění další, už dvanácté splátky za pozemek,
neboť zde máme dochována příslušná vyjádření. Sokol v žádosti argumentuje hypotekální zápůjčkou 120
tisíc K. Rada tuto žádost 24. listopadu schválila, ovšem bylo nutné ji předložit ke schválení i sboru obecních
starších. V dosti obsáhlém vysvětlení městské rady tomuto sboru se uvádí, že jednota splatila pouze první z
dvaceti splátek a další jí byly promíjeny. Rada argumentuje nejen špatnou finanční situací jednoty
(hypotekální zápůjčka), ale také tím, že podobné záležitosti jiných jednot byly sborem také příznivě
vyřízeny. Sbor na svém zasedání 4. prosince žádost podpořil, což bylo jednotě sděleno dopisem z 6. prosince
1911.445

1912, další jednání, příprava stavebních úprav
V roce 1912 řešil správní výbor ve vztahu k budově především dovybavování mobiliáře a další provozní
otázky, například zápůjčky sálů jiným spolkům v čase, kdy je nevyužíval Sokol, cvičení žen v jinak málo
využívaném přednáškovém sále, zřízení nouzového světla, nákup věšáků do šaten, výroba dalších
šatnových skříněk a nádobí do kuchyně. Využití kuchyně bylo přitom skutečně intenzivní neboť byla
využívána při zábavách. Například hned v lednu byly nejméně tři. Proti tomu mimochodem velmi
protestovalo Živnostenské společenstvo hostinských a výčepníků v PrazeLibni, neboť sokolské zábavy jim
ubíraly zákazníky.446
Apelovalo se na udržování "vzorné čistoty". Na schůzi 2. dubna byla také zmíněna péče o květinovou
výzdobu na balkonech sokolovny, upomínáno bylo dodání čtyř "bobků" (na balkon malého sálu) a
provedení živého plotu "u elipsy před sokolovnou". Projednáván byl také přístup na galerii v sále v době
cvičení žen. Ten byl opakovaně po mnoho dalších let zakazován a podle všeho i neustále porušován.
Tehdejší náladu v jednotě dobře dokládá hlasování na valné hromadě 25. února 1912, kdy byla navržená
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Ibidem.
Zápisy výborových schůzí – 192630 (desky se strojopisnými listy), s. 158, ASL.
Inventář TJ Sokol Praha Libeň 1932, s.12, ASL.
Viz Zápisník 191114 (pozn. 439).
Materiály uloženy v AHMP, fond „Magistrát hlavního města Prahy I“, část „Hlavní spisovna 17841920“, signatura „B 67/82“ (kart.
111), původní desky nesou popis „Sokol v Libni  dluh za pozemek“.
446 Stížnost z 30. listopadu 1912 v deskách „Dopisy správního výboru, dary a návrhy k valným hromadám“.
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kandidátka zvolena téměř jednomyslně a speciálně starostovi Filipovi chyběl do sta procent jediný hlas. Na
téže valné hromadě byl Matěj Blecha jednomyslně přijat za zakládajícího člena jednoty a to „za zvláštní
ochotu při stavbě budovy a i v době pozdější ve věcech týkajících se naší jednoty“.
Samostatnou kapitolou byly finanční otázky. Nově bylo do libeňských hostinců umístěno čtyřicet
pokladniček, ovšem jejich výnos byl dosti malý. Ještě stále byly spláceny některé práce z doby výstavby
budovy (1000 K Vindyš za nářadí, 750 K Kaliba za sporáky, 15 tisíc K Blecha). Patrně pololetně byly spláceny
3000 K za hypotéční zápůjčku a placeny byly i různé další částky (elektřina, topení), z části podle všeho s
citelným zpožděním.
Finanční situaci ovšem citelně vylepšil velkorysý dar amerického Čecha p. Kubína, majitele pivovaru a
realit v Chicagu, který byl následně za tento čin ustanoven zakládajícím členem jednoty. Původně byl přitom
tento dar prezentován obecně jako výsledek sbírky amerických Čechů a přítomný p. Kubín byl vydáván za
jejich zástupce. Jak vyplývá z výroční zprávy za rok 1912, Kubínův dar zprostředkoval starosta Filip.447
Jednáno bylo ovšem i o určitých opravách. Ty měla jednak provést na svůj náklad v ručení firma Blecha
(teracová dlažba, strop ve výčepu, dlažba poklopu nad výtahem, malba v sále, rohy u dveří na balkon, práh
a okapní lišty u dveří na balkon, rohy na schodech) a mimo to bylo usneseno dáti opraviti u fy Vraný a spol.
výtok u vodovodu v kuchyni. Kromě toho byla ve druhé polovině roku věnována ve schůzích správního
výboru velká pozornost zřízení výtahu na pivo a ohrazení budovy (viz dále).448
Po celý rok 1912 probíhal spor jednoty ohledně činžovní daně. Hned po kolaudaci si jednota požádala o
trvalé osvobození od daně a následně věnovala vybrané místnosti účelům tělocvičným. Jak nás ovšem
informuje dopis c.k. berní správy v Praze z 5. prosince 1912, ministerstvo financí ve Vídni rozhodnutím z 13.
listopadu 1912 nevyhovělo rekursu TJ Sokol v Praze VIII proti rozhodnutí finančního zemského ředitelství v
Praze z 13. ledna 1912, týkajícímu se odepření povolení trvalého osvobození od daní pro místnosti v domě
čp 2 v P VIII, jež k účelům spolku věnovány byly, z důvodu v odpor vzatého rozhodnutí. Šlo přitom o
konečné rozhodnutí proti němuž se nebylo možné odvolat. To znamenalo faktickou nutnost platit z celé
budovy činžovní daň.449
Roku 1912 podle všeho došlo k dlouhodobému pronájmu hřiště u Perutzů. Ve správním výboru byl
projednáván už na sklonku roku 1911. Tehdy bylo zapsáno, že "hřiště má být vyhrazeno ku různým hrám
pro děti, aby takovýmto způsobem se čelilo proti silně se vzmáhající hře v kopanou". K tomu je nutno
podotknout, že právě na tomto obecním pozemku trénoval tehdejší fotbalový klub Meteor, jemuž Sokol
svým pronájmem skutečně působení na tomto hřišti skutečně poněkud zkomplikoval. V té souvislosti je
pozoruhodná informace z jednání správního výboru z 3. prosince 1912, podle níž bylo hřiště Sokolu
propůjčeno na kluziště, které zde upraví právě Meteor za 100 K. Jaké tedy skutečně panovaly vztahy mezi
Sokolem a Meteorem není snadné odhadnout. Je ale možné, že názory na fotbal byly už v této době v
samotném Sokole poněkud nejednotné.
Podle dopisu z 6. května 1913 Meteor hřiště nejen užíval, ale měl zde i vybudované zázemí. Po
pronajmutí Sokolu musel tedy Meteor novou smlouvu, každý rok opětovně uzavíranou, uzavřít s ním.
Meteor následně na pozemku chystal vybudování dřevěné šatny a "buffe", což víme z dopisů z 1. října a 8.
listopadu, přičemž 7. října věc projednával i správní výbor. Ten s výstavbou souhlasil v případě, že bude
souhlasit i stavební odbor.
Smlouva s Meteorem byla znovu podepsána v roce 1914 a měla být podepsána i roku 1915 (dopis z 23.
července a 5. září). Meteor ovšem dlužil peníze za nájem (celkem 250 K). Situaci navíc zkomplikovalo
propuknutí první světové války. Dle vyjádření Meteoru z 13. září 1915 nebylo možné smlouvu podepsat,
protože většina výboru byla na vojně. Sokol požadoval zaplatit dlužnou částku za rok 1914 nebo vyklidit
hřiště. K tomu se dochovala delší a dosti bezvýsledná korespondence. Meteor nakonec zaplatil dlužných 250
K až 10. ledna 1919, před uzavřením nové smlouvy. Během války tedy hřiště podle všeho neužíval.450

447
448
449
450

Výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1912, s. 5, ASL.
Viz Zápisník 191114 (pozn. 439) a Pokladní kniha (pozn. 431).
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
viz Meteor (pozn. 299) a Zápisník 191114 (pozn. 439).
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Hned 24. ledna 1912 v budově proběhla komisionální topná zkouška. Zúčastnili A. Hruška za Sokol,
starosta Filip jako inspektor budovy, K. Sobek za hospodářské oddělení magistrátu, J. Laudkamer za
stavební úřad a Ing. Růžička za První českomoravskou továrnu. Důvodem zkoušky bylo podle všeho blížící
se vypršení dvouleté záruční doby, přičemž z pochopitelných důvodů bylo ke zkoušce přistoupeno v
zimním období, tedy o téměř půl roku dříve než dvouletá záruční lhůta vypršela. Zkouška začala v 6 hodin
ráno a trvala šest hodin, tj. do 12 hodin. Jak vyplývá z tabulky naměřených hodnot, nedosahovala v
mužských ani ženských lázních teplota předepsanou hodnotu 20°C ani po šestihodinovém, jistě svědomitém
topení ve čtyřech kotlích (dosaženo teploty 18 a 17,5°C). Další místnost v níž teplota nedosáhla předepsanou
výši byl malý sál, kde bylo namísto předepsaných 20°C dosaženo pouze 12°C.
Jiné místnosti normu nesplnily těsně (sborovna, výborovna  tj. patrně kancelář, zasedací síň), další ji
naopak těsně splnily (prostory knihovny a spořitelny, velký sál). V těchto případech mohlo jít i o výsledek
cílené regulace topení pomocí ventilů, ovšem předepsaných 20°C bylo například v knihovně dosaženo až po
čtyřech hodinách topení, nehledě k tomu, že při provádění topné zkoušky by bylo možné pro objektivní
výsledek očekávat spíše snahu nechat regulační ventily maximálně otevřené. Každopádně je vhodné si
uvědomit, že předepsané teploty byly uvažovány pro mráz  20°C, zatímco daný den bylo ráno dle údajů v
tabulce pouze 5°C a tato teplota ještě dále stoupla až na 2,5°C.
Zápis zkoušky v závěru říká že v lázeňských místnostech již byla odsouhlasena zatím neprovedená
montáž radiátorů a že malý sál se používá minimálně, takže prý zkouška proběhla uspokojivě a je možné
zařízení převzíti. Fakticky ovšem dané měření vypovídá spíše o tom, že topení v budově bylo dosti
poddimenzované a při vnější teplotě 20° by jistě nebyla předepsaná teplota dosažena v celé řadě dalších
místností.451 Bez zajímavosti v této souvislosti není ani žádost cvičitelského sboru z 12. listopadu 1912, aby
byl velký sál vytápěn na 14°C. Předepsaná teplota v sále přitom činila 18°C.452
Jak vyplývá z průvodního dopisu stavebního úřadu (opět podepsán přednosta Holub) z 12. února 1912,
iniciovala topnou zkoušku svou žádostí z 13. ledna 1912 První českomoravská strojírna. Zápis z topné
zkoušky doporučila schválit 22. února technická komise a o den později jej schválila i městská rada, která
toto rozhodnutí zveřejnila dekretem z 26. února.
Dvacátého druhého února také První českomoravská továrna požádala dopisem radu o rekoulaudaci
zařízení a vyplacení zadržené jistiny. Rekolaudační komise se nakonec sešla 22. května a proběhla dle
dochovaného zápisu bez závad. Zařízení bylo údajně naprosto v pořádku a fungovalo zcela náležitě.
Nalezené drobné závady (netěsnost kotle a přetržený šroub mandlu) se zástupce strojírny zavázal ihned
odstranit.
Technická revize městské účtárny přesto protokol o definitivním převzetí strojního zařízení předložila
radě ke schválení až 6. září, přičemž technická komise jej doporučila schválit 12. září a rada jej s pokynem k
vrácení jistiny schválila o den později.453
Pouze ze zápisu jednání správního výboru 1. října víme o rekolaudaci kanalizace s tím, že návrhy
rekolaudační komise byly schváleny, práce definitivně převzaty a p. Blecha propuštěn z ručení.
Stejně tak pouze ze zápisu víme o komisi konané 22. května 1912 ohledně zjištění stavu přístrojů
měřících množství kondensované vody. Až 20. září byl Sokolu předložen účet za teplo na částku 924K a 78
h, což je citelně více než předchozí rok.454
Na schůzi správního výboru jednoty v srpnu 1912 byla vznesena žádost aby se při zábavách pivo
neválelo přes celý sál, čímž trpí podlaha a aby se zjistilo jak by bylo možné ho dopravovat jinak. Kromě toho
byl br. Kadlec požádán aby podal náčrtek na úpravu pro uzavření ochozu. 19. září pak správní výbor
rozhodl "opatřiti náčrtek na upravení výtahu a pozvati stavební komisi současně na ohražení tělocvičny".
Dochovaný návrh obého musel vzniknout záhy, neboť je datován v září 1912.455
1. října bylo sděleno, že plány na výtah na pivo a ohrazení nádvoří provede br. Kadlec. 12. listopadu týž
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Zápis uložen v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
Viz Zápisník 191114 (pozn. 439).
Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
Viz Zápisník 191114 (pozn. 439).
Viz soupis plánů, plán č. 6002.
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oznamuje, že žádost byla podána a měla by být příznivě vyřízena. Z 23. listopadu se dochovalo stavební
povolení s přesnými podmínkami a také přípisem o kolaudaci, konané dle špatně čitelného data snad 5.12
1913. Přesto ještě 3. prosince 1912 bratr Kadlec uvádí, že dosud nebylo vyřízeno povolení na výtah na pivo a
ohažení a má se urgovat. Usneseno bylo aby br. Kadlec opatřil oferty od místních živnostníků a vyřídil
vyřízení potřebných detailů s br. Králíčkem.456

1913, ohrazení pozemku a další úpravy
Roku 1913 příprava této stavební akce pokračovala a přidalo s k ní i několik dalších stavebních úprav.
Na schůzi výboru 7. února byla přednesena žádost ženského odboru o prozkoumání možností jak rozšířit
ženské šatny a vybavit je záchodem. Čtvrtého března bylo informováno, že komise ohledně ženských šaten a
záchodů problém vyřešila a bratr Kadlec obstará náčrtek a rozpočet, který se předloží výboru. Kupodivu
teprve na této schůzi výboru také bylo informováno o tom, že stavební úřad povolil přístavbu ohradní zdi a
výtahu na pivo.
Osmého dubna podal bratr Kadlec předběžné rozpočty a sice za úpravu záchodu v šatnách 546,36 K,
výtahu na pivo 181, 50 K a ohradní zdi dvora a železná vrata 1607,27 K, celkem 2335,13 K. Usneseno bylo
zadat oferty živnostníkům, zejména členům. Šestého května byly práce po prozkoumání nabídek zadány.
Zednická a nádenická práce br. Mášovi, vrata a ohrazení br. Bláhovi a instalatérská práce firmě Vraný a spol.
Br. Kadlec byl pověřen stavebním dozorem. Třetího června br. Kadlec oznamuje že návrh na ohrazení a
vrata zůstane tak, jak jej původně br. Králíček navrhl a zároveň bylo usneseno br. Králíčkovi za vypracování
detailních plánů nových pořízení při sokolovně poděkovati.
Prvního července žádal br. náčelník o spojení ženských sprch s mužskými, protože ženy je nepoužívají a
mužům nestačí. Zároveň si stěžoval, že zvláště v sobotu jsou šatny plné páry. Kustod se má poučit jak se
správně používá ventilace. Druhého září se br. Kadlec uvolil provést demolici příčky mezi sprchami, úpravu
sprch a nutnou úpravu ventilace v šatnách. Br. Zavadil zároveň urgoval žádost za provedení klosetu pro
dorost v šatnách.
Sedmého října br. Kadlec oznamoval, že ventilace a sprchy jsou obstarány, stejně jako kloset pro dorost.
Druhého prosince žádala rada královského hlavního města Prahy aby bylo zamezeno opadávání stropní
omítky v lázních, což má vyšetřit br. Kadlec. Hned 13. ledna 1914 bylo oznámeno, že omítka v lázních byla
opravena. Zřejmě 5. prosince se konala kolaudace ohrazení a výtahu na pivo. Desátého února pak bylo
sděleno, že došly účty K. Máši na 646 K a 41 h a firmy Vraný a spol. na 142 K a 33 h. Obojí bylo předáno bru.
Kadlecovi.457
Budovy se týkají i drobnější záležitosti. Na výborové schůzi 7. února bylo oznámeno, že Presidium král.
hl. města Prahy poskytlo jednotě čtyři tříramenné lustry (patrně určené do vestibulu a dost možná použité)
po 120 K, přičemž je tato částka jednotě zároveň darována. 8. dubna bylo sděleno, že nové skříňky do šaten
byly bezplatně dodány zdejší vychovatelnou. Kromě toho A. Kozlová zaslala účet 10 K za vykonanou
pokrývačskou práci v roce 1911 a za čištění žlabů a 7. října bylo schváleno opatřiti potřebné žárovky a
povolenou již železnou rohožku ke schodišti.
Už dříve řešeného problému přístupu na galerii v době cvičení žen se týká žádost ženského odboru z 1.
července. Tentokrát bylo požadováno, aby galerie byla při cvičení naopak přístupna i mužům. Výborem
bylo poukázáno na předchozí usnesení a návrh na otevření galerie při mimořádných případech neprošel (4
pro, 5 proti). Dodatečně, druhého září byla schválena možnost korporativní návštěvy členů na galerii, pokud
to případ od případu schválí br. náčelník.458
25. ledna 1913 požádal o vyplacení zadržené jistiny za vnitřní stavební zařízení lázní také Matěj Blecha
s tím, že dvouleté ručení skončilo 12. srpna 1912. Rekolaudační komise byla svolána na čtvrtek 6. února 1913
a proběhla zřejmě bez závad. Schválení zápisu a tím i přijetí rekolaudovaného zařízení do péče města
doporučila 14. února technická revize městské účtárny a 20. února technická komise. Týž den ji schválila
456 Viz Zápisník 191114 (pozn. 439), stavební povolení uloženo v ASL, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a také v OKTSA, viz
OKTSA (pozn. 78).
457 Viz Zápisník 191114 (pozn. 439).
458 Ibidem.
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městská rada a i s pokynem k výplatě zadržení jistiny zveřejnila dekterem z 28. února 1913.459
Provedené konečné vyúčtování vzájemných pohledávek mezi Sokolem a Prahou činilo 6519, 06 K ve
prospěch jednoty. Ta ale zase dlužila za stavební práce Blechovi 9512, 07 K. Usneseno bylo poslati Blechovi
kontokorent a jakmile rada dluh zaplatí jej vyrovnat.460
Finanční situace jednoty byla stále složitá. Městská rada ji opět prominula splátku za pozemek, ale vedle
nejrůznějších dalších plateb z nichž největší opět přestavovalo celkem 6 tisíc za hypoteční zápůjčku a část
byla i za čerstvě provedené stavební práce, nově platila i "poplatkový eqivalent", který zřejmě není totožný s
onou činžovní daní u níž jednota bojovala o osvobození, ale ještě další jinou daní, v podstatě asi jakousi daní
majetkovou. Šlo zhruba o tisíc korun ročně, přičemž jednota navíc splácela tento neuhrazený "eqivalent" i za
předchozí dva roky.
Situaci ovšem vylepšoval nájem od spořitelny, knihovny a úřadu práce, nájem za zapůjčování sálu pro
koncerty, přednášky, plesy, schůze a další akce jiných spolků a také různé dary, například pravidelná
subvence od města, prakticky každoroční subvence První českomoravské strojírny, dary různých dalších
podniků i jednotlivců, z části těch, kteří pro jednotu prováděli práce (stavitel Máša např. 400 K) atp. Nemalé
byly opět i výnosy ze sokolských zábav. Přesto musela jednota přistoupit k nepopulárnímu opatření v
podobě zvýšení členských příspěvků ze 4 na 6 K ročně u všech členů (přispívajících i činných) a zvýšení
zápisného u členů zakládajících z 20 na 100 K. Rozhodnuto bylo také zmenšit dosavadní stavební úvěr o 20
tisíc K tím, že si je jednota půjčí od Filipova fondu, jemuž se pak ve splátkách i s úroky zase vrátí.
Už zmíněný spor o trvalé osvobození od daně z tělocvičných místností se jednota rozhodla řešit soudně a
to ve spolupráci s ČOS, protože šlo o zásadní otázku i pro ostatní jednoty. Na výborové schůzi 3. června bylo
oznámeno, že u správního soudu ve Vídni při projednávání rekurzu proti trvalému placení daně činžovní
bude jednotu zastupovat bratr dr. Körner a navíc bratr dr. Zavadil oznámil, že podal stížnost i proti
ekvivalentnímu poplatku. Soud ovšem, jak dokládá rozhodnutí odvolacího orgánu z Vídně ze 7. června
1913, jednota prohrála. Posledním souvisejícím dokladem je tak dopis a účet advokáta Körnera z 27. ledna
1915.
Spor o zmíněnou daň také patrně stál za stále odsouvaným zavedením knihovního pořádku. Jeho
zavedení, podle všeho pro zaknihování půjčky 120 tisíc K či pro zapsání pronájmu místností v budově,
opakovaně vyžadovala městská spořitelna. Vždy zároveň ovšem povolila další odklad, naposledy v lednu
1914.461
V roce 1913 probíhalo s městskou radu také jednání o poplatcích za výstupky přes čáru regulační. Rada
je požadovala už dekretem z 14. března, ovšem hned 20. března reagoval Sokol tím, že rada požaduje
poplatek i za výstupky, které byly při stavbě vypuštěny (celkově mělo jít o 150 K). 7. července 1913 tedy rada
poslala dopis, kterým stanovený poplatek obsáhle vysvětlovala. Sokol výstupky zabral celkem 34,816 m 2, což
při náhradě 40 K za m2 činí 1392 K a 64 h. Rada se ale původně usnesla za výstupky ve výměře 29,24 m2
požadovat pouze 325 K a 15 h (40 K za čtverečný sáh, tj. 11K a 12 h za m 2) a tuto částku požaduje navzdory o
něco zvětšené zabrané ploše. Prvních 150 K z této částky bylo sraženo z poplatku za vytápění pobočky
knihovny za rok 1912, takže zbývá 175 K a 15h, které rada při konečném zúčtování rozdělila na polovinu a
po Sokolu požaduje 78 K a 57 h. Na rubu dopisu je tužkou připsáno, že jednota zatím nemá platit nic a
počkat na eventuální urgenci. Bohužel nevíme, jak tento spor skončil a zda jednota poplatek nakonec
uhradila.462

1914, získání okolních parcel, budování letního cvičiště u budovy
Rok 1914 je v zásadě nutné rozdělit na období před a po vypuknutí První světové války, neboť ta se do
chodu jednoty výrazně zapsala.
Na správním výboru 10. února bylo jednáno o „vytahovadle“, které pouze zabírá místo a je nešikovné.
Bylo usneseno dotázat se fy Moučka, za kolik peněz by si ho vzala zpět. Na jednání 7. dubna pak referoval
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Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
Viz Zápisník 191114 (pozn. 439)
Ibidem, ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a Pokladní kniha (pozn. 431).
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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domácí správce o promočení stropu v budově, což vyžadovalo okamžitou opravu, která také provedena
byla.
Zajímavý spor, který nám dobře ukazuje postupné opouštění Tyršova ideálu kalokagathie a narůstající
důraz na cvičení jako na základ a s kulturou pouze jako jakýmsi j zásadě nepodstatným doplňkem, propukl
na výborové schůzi 12. května. Snaha některých členů jednoty založit dramatický odbor se totiž setkala s
rezolutním nesouhlasem náčelníka, který pro neschválení dramatického odboru argumentoval tím, že při
vzniku trubačského odboru bylo také ujišťováno, že jeho zkoušky na účast při cvičení nebude mít vliv a
údajně pak "zmizela" celá dvě družstva. Při vzniku dramatického odboru se náčelník obával "téhož úkazu".
Navíc si na téže schůzi stěžoval naopak vzdělávací odbor na cvičitelský sbor s tím, že pořádá i "různé
večírky programu netělocvičného" a dokonce nacvičuje divadelní představení, což ovšem náčelník rezolutně
popřel s tím, že se jednalo o akademie s programem tělocvičným.463
Finanční situace jednoty se dosti podobala předchozím rokům. Opět zaznamenáváme pravidelné
subvence od města i Českomoravské strojírny, pravidelné odpuštění splátky za pozemek atp. Přesto je
patrné, že se situace asi poněkud stabilizovala, neboť všechny platby (především ekvivalentní poplatek a
hypotéka) jsou prováděny včas. Po předčasném splacení 20 290 K z hypoteční zápůjčky, které sice bylo
schváleno ještě na sklonku roku 1913 ale fyzicky proběhlo až v březnu roku 1914, došlo ke snížení splátek na
5 tisíc Korun ročně, opět ve dvou pololetních splátkách po 2500 K.464
Důležitou akcí roku 1914 byly kroky k vytvoření letního cvičiště po severní straně budovy. K tomu bylo
nejprve nutné získat části okolních parcel. Žádost jednoty městské radě ze 4. března nejprve v úvodu
připomíná výstavbu nové tělocvičny s obecními lázněmi, "v nedávné době značným nákladem provedenou"
a dále uvádí obecný zájem jednoty i města upravit vhodným způsobem "poměry sousední".
Z toho důvodu jednota žádala: 1) o postoupení části parcely č. 78 o celkové výměře 92,34 m 2 výměnou za
knihovně zajištěnou služebnost dovozu uhlí do lázní s tím, že tato parcela je pro obec zcela neužitečná 2) o
postoupení části parcely č. 79 o celkové výměře 98 m 2 výměnou za to, že se jednota zaváže udržovat
opěrnou zeď proti reálce a s tím, že c. k. erár o tuto část pozemku nestál, přestože mu byla obcí zdarma
nabídnuta 3) o sdělení, za jakých podmínek by bylo možné získat část parcely č. 998, na níž z části stál
provizorní kostel (kostelem zastavěná část kýžené parcely činila 76,7 m2 nezastavěná část 219,97 m2). Tu
jednota hodlala zakoupit. Na závěr jednota opět podotýká, že dané plochy nemají pro obec žádné využití a
nelze je nijak zastavit.465
V žádosti zmiňovaný plán se nám patrně nedochoval, přesto je zjevné, že se Sokol snažil získat s jeho
pozemkem z jihu, západu i severu sousedící úzké parcely, vzniklé vlastně jako důsledek regulace Libně v
roce 1906. Vedle snahy o pravidelnější tvar pozemku šlo jistě i o snahu na něm vytvořit už při přípravě
budovy plánované letní cvičiště.
Druhého července svolala městská rada informační místní komisi na 4. července v 9 hodin. Jejím
předmětem byla žádost jednoty o koupi obecních pozemků, kterých dle formulace rady "potřebí jest dle
schválených čar regulačních k doplnění staveniště budovy sokolovny čp. 2VIII v Praze". Smyslem komise
bylo zjistit, zdali lze tyto pozemky jednotě přenechat.
Ze 7. srpna se dochoval dopis Sokola, jímž městské radě oznamuje složení jistiny ve výši 6166, 74 K ve
formě zaslané kladní knížky, s tím že ji dala radě do úschovy a kdykoli to tato za dobré uzná, si z ní může
vybrat stanovenou kupní cenu a zůstatek ponechat jako jistinu na administrativní náklady spojené s
prodejem. Jak se výslovně uvádí, zvolila jednota tento postup proto aby zabránila dohadům, že by později
žádala o odpuštění části či celé kupní ceny atp.
Městská rada 20. srpna sdělila, že schválila postoupení výše uvedených parcel, konkrétně 1) díl parcely
9/1 o celkové výměře 278,7 m2 (77,5 čtv. sáhů), z části zabraný vstupem do obecních lázní a ležící mezi
pozemkem Sokola a bezejmennou ulicí (dnes U Libeňského zámku ) 2) celou parcelu č. 79 tvořící 3 metry
široký pruh mezi pozemkem Sokola a reálkou o celkové výměře 158 m2 (43,9 čtv. sáhů) 3) díl parcely č. 998
na níž stojí provizorní kostel a celou parcelu č. 103/55 o celkové výměře 321,95 m 2 (89,41 čtv. sáhů). naopak
jednota obci postoupí část parcely č. 9/2 o výměře 179,8 m2 (50 čtv. sáhů), přiléhající k primátorské Třídě.
463 Viz Zápisník 191114 (pozn. 439) a Zápisník správního výboru – 10.III.1914 – 20.IX.1921, nestránkováno, ASL.
464 Ibidem a Pokladní kniha (pozn. 431).
465 viz Meteor (pozn. 299).
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Rozdíl ve výměře ve výši 4500K má Sokol doplatit.
Zvlášť ošetřena byla otázka provizorního kostela, který byl v majetku spolku sv. Bonifáce a obec daný
pozemek získala od Emanuela a Hugona Grábů trhovou smlouvou z 10. října 1913. Ta byla ovšem uzavřena
tak, že bratři Grábové měli vydat obci veškeré potřebné doklady nutné k zápisu pozemku do pozemkové
knihy až po zboření provizorního kostela (což se mohlo stát nejdříve v roce 1919) a obec si tudíž tuto
povinnost pojistila vkladem do pozemkové knihy. Obec tudíž mohla jednotě doklady potřebné k zápisu
jejího vlastnictví v případě zastavěné části parcely č. 998 vydat až po zboření provizorního kostela a pokud
by k tomu v dané lhůtě nedošlo, jednota neměla žádný nárok na odškodnění. U parcely č. 103/55 na níž stál
"ochoz" zmíněného kostela mělo dojít i k fyzickému předání, ovšem jednota měla povinnost po dobu
existence kostela "trpěti v mezích přiměřených" přístup do kostelní budovy.
Jednota byla povinna při odkopávce nově nabytých částí pozemku vlastním nákladem prodloužit
západní opěrnou zeď, trpět na pozemku č. k. 78 služebnost chůze a vozby pro pražskou obec, sloučit veškeré
nově nabyté pozemky s parcelou původní č. 9/2 do parcely jediné a vyjma ohražení je už dále nesměla
zastavět. Městská účtárna měla k 22. srpnu 1914 vybrat z poskytnuté vkladní knížky 4500 K za pozemky a 30
K jako zálohu na útratu slmouvy a zbytek prozatím ponechat na knížce co zálohu.
K odevzdání pozemků a ustanovení přiměřeného vchodu do kostela se měla sejít 22. srpna komise.
Dvacátého srpna zaslala rada dopis s pozvánkou na komisi též spolku svatého Bonifáce.
Z 22. srpna se dochoval o předání pozemků protokol, který 13. září zaslala městská rada Sokolu spolu s
návrhem smlouvy směny pozemků s tím že pokud by nebylo námitek, měl se návrh dvojmo ověřeně
podepsat o poslat zpět, což se nepochybně i stalo. Následně 22. října obdržel Sokol vyúčtování útraty
spojené se sepsáním smlouvy a knihovním převodem, celkem na 31 k a 65 h. Protože už byla zaplacena
záloha 30 K, měla jednota doplatit 1 K a 65 h.
Následně 19. listopadu městská rada jednotu informovala o vyměření poplatku 138 K z uzavřené kupní
smlouvy, který 9. listopadu určil c. k. úřad pro vyměřování poplatků a žádala jednotu o jeho uhrazení do 15.
prosince s tím, že obec považuje poplatek za řádně vyměřený, ale pokud by se proti němu chtěla jednota
odvolat, je připravena žádost také podepsat. Druhého prosince městská rada připomínala, že jednota stále
ještě nesplatila náhradu poloviny poplatku ze vkladu služebnosti používání lázní v čp. 2VIII ve výši 599 K a
13 h s tím, že jej jednota měla buďto uhradit nebo jej mohla obec strhnout z jistoty složené při směně
pozemků. K tomu je učiněn přípis tužkou s textem „žádati za odpis“ a na rubu koncept odpovědi. K oběma
neuhrazeným poplatkům se následně vztahuje dopis městské rady z 20. ledna 1915 s dotazem, zda už byly
oba poplatky zaplaceny, případně zda se mají strhnout z jistoty.
Ještě 5. února 1915 bylo na jednání správního výboru rozhodnuto, že se má žádat o odklad. Jak byla věc
nakonec vyřízena ovšem nevíme.
Ihned po získání pozemků začaly samotné práce na letním cvičišti, což znamenalo především odkopat
svah. Tato práce byla pro nedostatek finančních prostředků prováděna členy Sokola brigádnicky a
pokračovala do jisté míry i v roce 1915.
Práce začaly v srpnu, tedy až po mobilizaci, která proběhla ve dvou krocích 26 a 31. července 1914. To
znamenalo citelné prořídnutí aktivních členů, ovšem na druhou stranu vykonávaná práce byla určitou
náhradou za přerušené cvičení před tím než se podařilo získat školní tělocvičnu. Náčelník přímo mluví o
tom, že práce s motykami, kolečky a krumpáči byla vykonávána s radostí, že se jí členstvo chopilo "chuťě" a
práce šla od ruky "vesele". Práce dle tohoto podání probíhaly po celý den až do pozdních večerních hodin,
kdy bylo využíváno elektrického světla a kdy také přišli pracovat zaměstnaní bratři dorostenci. Z větší části
byla práce hotova v listopadu a odvezeno bylo téměř tisíc for materiálu. Práci dokumentují také tři
dochované fotografie.
Máme ovšem doklad v podobě zápisu ze schůze výboru konané 7. června, že se na odkopání a odvozu
materiálu pracovalo ještě roce 1915. V zápisu je uvedeno 77 for písku, přičemž pouze 4 fůry nakopalo
členstvo. Poraženy a za 30 K prodány byly stromy a také 14 for kamene. Jak dokládají dvě dochované
nedatované fotografie, po dokončení odkopávky bylo lazaret obývajícími vojáky letní cvičiště přeměněno v
políčko, na němž byly pěstovány brambory. Nelze přitom vyloučit, že šlo o výsledek určité dohody a na
odkopávce pracovali i vojáci, což by vysvětlovalo oněch 73 for, které dle zápisu nakopal někdo jiný než
členstvo. O zřízení kluziště v zimě 191415 a o nasázení brambor na jaře mluví návrh správce domu br.
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Hejbala. Jak byl jeho návrh projednán ze zápisu schůzí nevíme, ovšem dochované fotografie zoraného
pozemku a vojáků sázejících brambory nám to zřejmě jasně dokládají.466

První světová válka a lazaret v budově Sokola
Zřízení lazaretu
Jak už bylo naznačeno výše, zasáhla První světová válka libeňský Sokol velmi citelně. Celou
problematiku, především samotné zřízení lazaretu, nám opět osvětlují zápisy správního výboru jednoty.
Sedmého srpna 1914 byla svolána mimořádná schůze výboru. Nejprve na ní bylo informováno o zakoupení
pozemku na letní cvičiště za 6166 K a byl přijat návrh aby běžné jmění jednoty sloužilo ku podpoře rodin
bratří povolaných na vojnu. Dále bylo sděleno, že Česká obec sokolská se rozhodla na svůj náklad zřídit v
sokolovnách čtyři lazarety, které měly být v Praze (tj. Sokol Pražský na Novém městě), na Žižkově, na Malé
straně a v Libni. Výbor tento záměr jednomyslně přijal.
Mezi tím se ovšem dostavil člen zdravotního odboru ČOS br. Veisberger a sdělil, že Červený kříž žádá
aby ČOS převzala nejen zřízení lazaretů, ale i jejich úplné vydržování. Vzhledem k tomu rozhodla se ČOS
zřídit lazaret pouze jeden a to v sokolovně Libeňské. Výbor se usnesl vyslat zástupce na jednání výboru ČOS
s prosbou o změnu tohoto rozhodnutí, které by znamenalo zastavení veškeré činnosti. Pokud se to nepodaří,
usnesli se sokolové požádat městskou radu pražskou o propůjčení některé školní tělocvičny.
Na další schůzi výboru 30. října, bylo jednak upozorněno na nutnost zaplatit obci za topení a dále už
bylo jednáno pouze o lazaretu. Ten po protestu libeňských ČOS zřídila v žižkovské sokolovně ale upozornila
libeňské, že „nechtějíli aby Červený Kříž aneb správa vojenská vzala sobě budovu naší pro účely lazaretní
sama“, měli by lazaret zřídit také, což bylo následně schváleno. Úpravy pro lazaret hradila ČOS, která na
zřízení celkem pěti lazaretů (neuvedeno, zdali v Praze nebo v celé republice) vydala dohromady 200 tisíc K.
Ranění vojíni měli být přijímáni v mužské šatně, po odevzdání vrchního šatu by následovala koupel a
doprava zadním schodištěm na obvaziště, zřízené ve výčepu a poté doprava na lůžko. Ty byly umístěny v
sále a v obou přísálích a bylo jich celkem 100. Ve sborovně měl být zřízen operační sál pro lehčí případy a
pokoj lékaře. V zasedací síni měla být noclehárna po ošetřovatelky, v přednáškové síni skladiště nářadí a
nábytku. Prádlo mělo být uložené ve skříních "na balkóně kde hrává hudba". Galerie (a přilehlé terasy) pak
byly určeny těm co mohou chodit (patrně k procházení). Kuratorium lazaretu mělo být složeno z větší části z
vedení jednoty a dalších členů a členek Sokola. Vedoucím lékařem byl br. dr. Zafouk.
Další schůze výboru se sešla až 11. prosince. Odbory z části přestaly fungovat ale cvičilo se po malé
pauze dál ve školní tělocvičně "Na Rasáku". K jejímu pronájmu se dochovala smlouva. Majetek odborů byl
dán výboru k dispozici na výlohy a situace byla řešena i osobními půjčkami členů výboru. Financování
samotného provozu lazaretu bylo v režii ČOS ale jednota musela i tak platit zvýšené výdaje a zároveň silně
poklesly příjmy. Určité napětí způsobilo i to, že ze strany vedení lazaretu došlo k odmítnutí pomoci, nezištně
nabídnuté členkami ženského odboru. Personál totiž zajišťovalo lékařské vedení lazaretu spolu s Červeným
křížem a jednota jeho výběr nemohla ovlivnit.467
Dokladů o vlastním fungování lazaretu máme ovšem velmi málo. Zajímavým a neocenitelným zdrojem
informací je ovšem dochované album fotografií, nazvané "Lazaret v tělocvičně Sokola libeňského".468

1915, výměna kotlů
Roku 1915 řešil správní výbor téměř výhradně finanční problémy. Pátého února bylo sděleno, že
vojenská nemocnice spadá pod c. k. Vojenské velitelství v Praze jako ústav Červeného kříže. Sokol dále platil
například poplatek z kupní smlouvy, běžné výdaje spojené s provozem pronajaté tělocvičny (pojištění za
žáky) a cvičením (župní příspěvky). Nezaplacený zůstával poplatek 599, 13 K za vklad služebnosti k

466 Výroční zpráva tělocvičné jednoty Sokol v PrazeLibni za správní rok 1914, str. 6, 15 a 16, ASL. Fotografie též uloženy v ASL, viz Seznam
fotografií, č. 4035 a 4036.
467 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463), ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a Výroční zpráva za rok 1914 (pozn. 466), s. 46.
468 Viz Lazaret (pozn. 386).
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používání lázní. Počet odebíraných tiskovin byl snížen na třetinu a jednota evidentně obecně šetřila kde
mohla.
Třetího května bylo ohledně placení dlužných členských příspěvků župě sděleno, že je přihlášeno 595
členů a z toho mobilisováno bylo 171. Městská rada oznámila udělení subvence 100 K Na rok 1915 a městská
účtárna zaslala účet za topení v roce 1914 na obnos 600 K. Na účtech a v hotovosti měla jednota celkem 3770,
13 K.
Sedmého června bylo informováno, že dlužné župní příspěvky i vodné jsou zaplaceny. Pracováno bylo
na letním cvičišti. Třetího srpna byl předložen účet pí. Kozlové za opravy taškové krytiny na 25, 80 K. Zjevně
přitom šlo o pravidelnou údržbu, neboť tyto platby se v různé ale nikterak vysoké výši opakovaly každý
rok.
Šestého září byla mimo běžná vydání zmíněna i splátka hypotéky (2474 K a 82 h) a totéž bylo oznámeno i
7. prosince (rovných 2500 K).
Podstatnou událostí roku 1915 a především 1916, s níž ovšem jednota téměř "nepřišla do styku", byla
finančně náročná oprava, respektive výměna kotlů v kotelně. Vzhledem ke specifickým válečným
podmínkám dokonce jednota ani nebyla žádána o ze smlouvy plynoucí finanční spoluúčast a celý náklad
tudíž platila obec.
Celá věc začala zdánlivě nevinným dopisem prvního odboru stavebního úřadu (podepsán přednosta
Čížek) z 19. ledna 1915. V dopise podaném 21. ledna v městské účtárně a určeném tudíž patrně přímo jí bylo
sdělováno, že je třeba na jednom kotli vyměnit jeden prasklý článek a dále opatřiti novou pryžovou hadici,
což by obojí dodala První českomoravská strojírna za 300 K s tím, že tyto peníze by se čerpaly z částky 1000
K vyčleněné ve schváleném rozpočtu na rok 1915 v oddílu "mimořádná potřeba". Technická revize účtárny
shledala 10. února přiložený rozpočet číselně správným a souhlasila i s navrženým způsobem financování.
Opravu následně doporučila technická komise, 25. února ji schválila rada města a 2. března byla dekretem
rady publikována.
Dopisem z 1. dubna informoval radu opět stavební úřad (přednosta Čížek a inspektor budovy Filip), že
při probíhající schválené opravě jednoho kotle bylo navíc nutno vyměnit ještě jeden další proděravělý článek
a jiný kotel vůbec nemůže být používán, protože z něj voda prosakuje a teče. Výši nákladů na opravu prý
zatím přesně stanovit nelze, neboť ta bude jasná až po rozebrání kotle, ale dle sdělení První českomoravské
strojírny by náklad neměl přesáhnout výše zmíněných 1000 K, které jsou v rozpočtu k dispozici jako
"mimořádná potřeba".
Městská rada poskytla dopis k vyjádření městské účtárně, která 10. dubna sdělila, že uvedený obnos 1000
K byl určen na bílení místností a případné opravy strojního zařízení a že s tímto obnosem je nutné vyjít na
oba uvedené účely až do konce roku 1915. Následně byl "konferenční komisí" finančního referátu vysloven
podiv nad tím, že je zařízení lázní po tak krátké době provozu ve stavu, kdy vyžaduje tak náročné opravy a
navrhl zřízení komise, která věc vyšetří. S tímto postupem rada souhlasila a předala věc pátému odboru
stavebního úřadu (tj. vodárenské kanceláři).
Z 5. května je pak dochováno vyjádření vodárenské kanceláře která po prohlídce kotlů sdělila, že ty jsou
v místech největšího žáru propáleny, což může být způsobeno vícero faktory (přemáhání výkonosti kotlů,
nesprávným topením, palivem, materiálem atp.) a navrhuje proto svolat místní komisi složenou ze zástupce
výrobce, zástupců příslušných magistrátních odborů a znalce ze spolku ku zkoušení parních kotlů v
Čechách, která by věc nestranně vyšetřila. Hospodářský referát má ke zjištění účinnosti kotlů připravit
výkazy o využití lázní, spotřebě paliva, obsluhujících zaměstnancích a vodárenská kancelář o spotřebě vody.
Tato komise 30. června skutečně proběhla a přizvaný znalec na ní pouze konstatoval, že je nutné provést
topnou zkoušku a důkladnou prohlídku všech kotlů.469
To se následně stalo a znalec ing. Rokos o věci podal během srpna vypracovanou, velmi důkladnou
mnohostránkovou zprávu. Na úvod celý otopný systém důkladně popisuje a podrobně charakterizuje i
konkrétní poškození kotlů. Zmiňuje také při komisionální prohlídce vyslovenou domněnku o používání
nevhodného (sirného) koksu. Proto byl proveden chemický rozbor používaného koksu. Ten byl ovšem zcela
v pořádku a téměř bez síry.
469 Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
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Při rozebrání kotlů bylo zjištěno, že jsou články v některých místech vnitřku kotle pokryty velmi pevným
"příškvarem", který snižuje účinnost kotlů o cca 12,5%. To bylo způsobeno nevhodnou obsluhou kotlů, při
níž byl popel kvůli snížení prašnosti před vybráním poléván vodou z hadice, což ovšem ve styku s vlhkým
popelem na litinových článcích působilo masivní rezavění a v nesnadno přístupných a nevhodně (respektive
nedostatečně často) čištěných částech kotlů napomáhalo vytváření zmíněné krusty. Značným rezavěním v
místě popelové vrstvy přitom byly poškozeny všechny články všech pěti kotlů a v budoucnu bude nutné je
kompletně vyměnit. Dle sdělení výrobce přitom továrna "v nynější válečné době" výrobu těchto kotlů
zastavila a bude proto nutné zvolit jiný typ. To se ale musí udělat hned, neboť v zimě je nápor na kotle
největší a při neřešení problému hrozí zastavení provozu lázní. Zpráva zároveň konstatuje, že poškození
kotlů bylo způsobeno nedostatečným proškolením topiče.
Poškozené články by bylo dle znalce možné důkladně očistit, podrobit tlakové zkoušce a nakonec z nich
sesadit podle okolností až tři kotle, které by ovšem bylo vhodné využít v jiném, méně namáhaném provozu,
například v nějaké škole. Jako vhodná náhrada stávajících kotlů se jeví kotle soustavy Cathena, neboť tyto
kotle dobře řeší v letním období v průběhu dne značně kolísající odběr páry.
Provedenou topnou zkouškou s pečlivým zaznamenáváním všech důležitých faktorů byla zjištěna
značná neefektivita otopného systému, kdy bylo využito pouze 42,99% výhřevnosti použitého koksu a ztráty
tudíž dosáhly výše 57,01%, kterou text zprávy charakterizoval jako enormní.
To bylo dle textu způsobeno především prováděním zkoušky v letním období, kdy by během dne stačilo
topit pouze jeden kotel místo běžně používaných tří. Znamenalo by to ovšem větší námahu pro
obsluhujícího strojníka. V odpoledních a večerních hodinách už byla efektivita vyšší a totéž by mělo platit po
celý den i v zimním období, kdy nedochází pouze k ohřívání vody a páry ale také k zahřívání ústředního
topení.
Dalším důvodem byla téměř dvojnásobná (přesně o 92,15% vyšší) spotřeba teplé vody než kolik bylo
projektováno. V té souvislosti se dozvídáme, že sprchová koupel měla dle lázeňského řádu včetně svlékání a
oblékání trvat 30 minut, vanová 45 minut a že v den zkoušky bylo "vydáno" celkem 220 sprchových a 107
vanových koupelí. Výpočet pro zimní období dokládá, že při tomto zvýšeném odběru vody musel být pro
dosažení předepsaných teplot otopný systém přetěžován o cca 30%, což ovšem nutně vedlo k daleko
rychlejšímu poškozování kotlů a je to i přímo označeno za hlavní důvod jejich havarijního stavu.
Možná řešení byla dle znalce dvě. Buďto by byla spotřeba vody i páry přizpůsobena projektované
hodnotě, takže by stačilo pořídit kotle s topeništi o celkové ploše 90 m 2 (stávající kotle měly plochu 93 m2),
nebo by byla zvýšená spotřeba vzata v potaz a pak by byly potřeba kotle o ploše 129 nebo 121 m 2. Spolek pro
zkoušení a přehlížení parních kotlů navíc nabízí pomoc při úpravách otopného systému a také nabízí jejich
dozor a periodické prohlídky s tím, že tuto službu už poskytují v mnoha dalších velkých ústavech po celé
zemi (konkrétně v zařízeních karlínské a plzeňské obce). Spolek přitom milerád zajistí svými inženýry
periodický dozor a prohlídky kotlů pro celé královské hlavní město Prahu.470
Přednosta pátého odboru stavebního úřadu (tj. vodárenské kanceláře) pak výše popsaná zjištění doplnil v
přípisu z 15. září dalšími informacemi a návrhy. Uvádí například, že průměrná spotřeba vody v lázních
jiných metropolí je 120180 litrů u sprchy a 250300 litrů u van, zatímco v libeňských obecních lázních byla
spotřeba, jak už bylo uvedeno výše, téměř dvojnásobná. To dle stavebního úřadu souvisí s tím, že
návštěvníci jsou jednak v kabinách ponecháváni delší dobu než je předepsáno a dále tím, že nechávají
sprchy otevřené po celou dobu. Následně úřad téměř ultimativně trval na okamžité výměně kotlů za
doporučené kotle "systému Katena" s nákladem asi 1520 tisíc K, neboť hrozí úplné přerušení fungování
lázní.
Návrh na převzetí péče o kotelnu "kotelnímu spolku" je prý nutné uvážit ale úřad navrhl i druhou
možnost v podobě zaměstnání vhodného inženýra přímo ve stavebním úřadě nebo ve vodárenské kanceláři
s tím, že dotyčný by měl na starosti veškeré městem v lázních, školách a dalších provozech zaměstnané
topiče, strojníky a lázeňské, obstarával by palivo a strojní zařízení a hospodářskému úřadu by bylo
ponecháno pouze obstarávání prádla, lístků, inventáře, pokladny atp. První odbor stavebního úřadu by pak
bděl nad udržováním budov a místností v dobrém a čistém stavu.
Městská rada následně celou věc předala 20. září referátu finančnímu s dotazem, zdali je možné vydat na
470 Ibidem.
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výměnu kotlů oněch 20 tisíc K.
Komise tohoto referátu se 23. září vyjádřila v tom smyslu, že předloženou zprávu vzala na vědomí a
doporučila ještě hlouběji prošetřit důvody zničení kotlů, konkrétně jejich nesprávné provedení či materiál.
Zároveň komise vyslovila podiv nad tím, že byly závady zjištěny až ve chvíli, kdy jsou kotle téměř zničené a
ptá se, jakým způsobem je v podobných obecních zařízeních vykonáván technický dozor. Zároveň bylo
apelováno na to, aby byl lázeňský personál poučen o nutnosti přísně bdít nad dodržováním předepsaných
pravidel a aby mu to bylo důrazně uloženo. Pokud jde o financování nových kotlů, vysloví se komise až ve
chvíli, kdy budou známy termíny a způsob jejich úhrady, eventuálně splátek. Komisí formulované otázky
městská rada 8. října tlumočila vodárenské kanceláři.
Ta 25. října odpověděla, že po rozbití nepotřebného článku se jevil stav litiny prvotřídní, že První
českomoravská strojírna postavila během času jen v Čechách 64 kotlů systému Rapid, přičemž v obecné
škole na Palmovce jsou tři, v obecním domě v Karlíně a gymnasiu Žižkov také tři, po jednom kotli je v
dalších uvedených sedmi budovách v Praze a že i z posudku znalce je jasně patrné, že porucha povstala
pouze nedbalým udržováním a ošetřováním.
Dále uváděl, že lázeňský personál byl důrazně vyzván aby bděl nad zachováním vydaných pravidel a že,
vzhledem k nastalé zimní době a nutnosti vytápět v budově umístěný vojenský lazaret, prohlédla očistila a
vodním tlakem vyzkoušela na vlastní náklady a v režii lázní zbývající články kotlů, z nichž sestavila opět
jeden dobrý kotel, takže mohou být v provozu kotle čtyři, což prý "arciť při správném chodu, vystačiti musí".
Navíc jsou vyzkoušeny a jako rezerva připraveny tři další články.
Přesto kancelář podotýká, že uvedený stav je provizoriem na jedinou zimu a postavení nových kotlů
bude nutné, takže by obec měla už nyní na jejich pořízení do rozpočtu na rok 1916 zařadit potřebných 20
tisíc K, které by mohly být splatné ve třech šestiměsíčních splátkách. Kvůli vyjednávání podniků s
vojenským aerárem navíc bude nutné nové kotle objednat ještě letos, tj roku 1915. Jejich postavení by pak
bylo možné zřejmě v dubnu roku 1916.
Na závěr kancelář uváděla, že vyjednává se Spolkem ku zkoušení parních kotlů ohledně dozoru a až
bude mít jejich nabídku, předloží ji radě, že dozor nad vodovodním zařízením při nastalých poruchách v
libeňských lázních má technický úředník Jindřich Kapitán a že zařízení projektoval, objednal a dozoroval
první odbor stavebního úřadu, nikoliv vodárenská kancelář.
Městská rada se 30. října otázala finančního referátu, zdali je možné do rozpočtu na rok 1916 pojmout 20
tisíc K na nové kotle, ten 5. listopadu sdělil, že odpověď vodárenské kanceláře vzal na vědomí a že by suma
měla býti pojata do investičního rozpočtu na rok 1916. To je i obsahem dekretu městské rady z 19. listopadu.
Na ten reagovala městská účtárna sdělením, že v rozpočtu na rok 1916 pojatý návrh, aby bylo na nové kotle
vyhrazeno 17 tisíc K ze zbytku peněz vypůjčených na stavbu lázní a plováren, byl 20. prosince 1915 schválen
sborem obecních starších.471
Mezitím urgovala První českomoravská strojírna dopisem z 2. července u stavebního úřadu zaplacení
sumy 550 K, účtované za opravu kotle už 27. března a doposud neproplacené, což stavební úřad sdělil 7.
července radě a městské účtárně. Ta 10. července sdělila, že z obnosu 1000 K, vyhrazeného na bílení a opravy
zařízení lázní dosud nebylo ničeho vydáno.
Zřejmě až z 30. prosince pochází přípis technické komise, že navýšení schválených 300 K o 250 K na
výsledných 550 K doporučuje, týž den návrh schválila městská rada a vydala o tom patřičný dekret. V jeho
textu se hovoří o tom, že v navýšené sumě 250 K je zahrnuta i oprava dalšího parního kotle, ovšem ta je v
předchozí korespondenci zmiňovaná jako nutná ale zatím neprovedená a tento v dekretu uvedený údaj je
tedy zjevným omylem.472
Velmi pozoruhodné sdělení pochází z 22. září. Městské radě jej zaslal přednosta libeňské magistrátní
hospodářské úřadovny Sobek a podepsán je i František Filip, patrně jako inspektor budovy. Dle tohoto
podání bylo topení v budově v nočních hodinách v loňském roce (respektive v zimních měsících 191415)
svěřeno Červeným křížem, který v budově provozuje vojenský lazaret, vojáku který "o topení neměl ani
zdání". V souvislosti s tím, že tisíce Korun stojící kotle byly zničeny právě svěřením topení neodborníku,
471 Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
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dotyční apelují na městskou radu, aby bylo učiněno opatření zamezující Červenému kříži opětovnému
svěření topení neproškolenému člověku, nebo nejlépe aby k vytápění budovy v nočních hodinách za denní
mzdu 4 K obec sama ustanovila "dělníka ve vytápění kotlů zkoušeného", jehož práci by následně obci
Červený kříž uhradil.
Rada 8. října reagovala dotazem, kdy byla budova předána Červenému kříži, kdo z obecních zástupců se
toho účastnil, jaké výhrady při tom ve prospěch obecního majetku byly učiněny a zda a kdy o tomto předání
byla učiněna zpráva některému úřadu.
Sobek následně 12. října odpověděl, že Červenému kříži byly v listopadu 1914. předány pouze místnosti,
používané Sokolem, zatímco z obecního majetku nebylo předáno nic. Nebyla proto ani zmíněná účast na
předání, ani výhrady či zpráva o předání.473
Prakticky současně, 11. října byl městské radě vodárenskou kanceláří zaslán účet Spolku ku zkoušení
parních kotlů za provedenou zkoušku na 545 K a První českomoravské továrny za rozebrání kotlů za účelem
prohlídky při této zkoušce na 76, 15 K, celkově tedy na 621, 15 K.
Technická revize městské účtárny je 18. října shledala správnými. Až 6. listopadu je odeslala městská
rada účtárně s dotazem po způsobu úhrady těchto účtů a to k rychlému vyřízení. Účtárna odpověděla, že z
už několikrát zmíněné položky 1000 k bylo zatím proplaceno 300 K a zbylých 700 K by k výplatě stačilo s
tím, že zbylých 78 K a 75 h ovšem musí vystačit až do konce roku. Totéž sdělila i komise finančního referátu.
Teprve 24. prosince městská rada žádala účtárnu o urychlené vyjádření, lzeli, v případě, že se to
nepodaří v roce 1915, provést proplacení požadované sumy z rozpočtu na rok 1916. 27. prosince účtárna
odpověděla, že výplatu lze učinit z položky 1000 K, vyhrazené na opravu strojů, kotlů, stropů a na bílení (tj.
téže jako vloni). Proti tomu protestoval 28. prosince finanční referát, kterému se čerpání položky na rok 1916
předem, prací která měla být zaplacena už z rozpočtu na rok 1915, z principiálních důvodů nelíbilo.
Třicátého prosince s výplatou obou účtů souhlasila technická komise a týž den i městská rada.
Jak byl nakonec vyřešen fakt, že obě výše projednávané položky ve výši 550 K (resp. 300 a 250 K) a 621 K
a 15 h v součtu převyšují o 171, 15 K, není z archiválií zřejmé. Jak ovšem vyplývá z data schválení obou
položek k výplatě, bylo tak jistě učiněno zcela vědomě.
Tím ovšem jednání o jedné ze dvou požadovaných částek, totiž o 550 K Českomoravské strojírně,
neskončilo. Hned 3. ledna 1916 Totiž strojírna pořádala o výplatu peněz nikoliv kolkovaným potvrzením,
nýbrž složním listem poštovní spořitelny, což rada 8. ledna dodatkem dekretu akceptovala. 27. ledna ovšem
městská účtárna radu informovala, že byla zmíněná částka vyplacena dvakrát. Jednak "chekem" poštovní
spořitelny a dále "konferenční poukázkou". Účtárna navíc upozorňuje, že se podobné případy objevují častěji
a požaduje jednotný postup. Zároveň požaduje vrácení neoprávněně vyplacené částky, což rada po
prošetření sdělila strojírně až dekretem ze 17. března.474
Vraťme se však k samotnému zadání nových kotlů. Dne 24. listopadu 1915 sdělila vodárenská kancelář
radě, že je nutné objednat nové kotle ihned, neboť dle sdělení První českomoravské továrny může tato
dodat požadované kotle "Eca" za nabízené ceny pouze v případě, že bude objednávka učiněna do 20.
prosince. S odvoláním na válečné poměry prý továrna nemůže zaručit, že ceny v následujícím roce
nestoupnou. Vodárenská kancelář má proto obavu aby cena nestoupla a tudíž aby slíbených 20 tisíc K na
zaplacení kotlů stačilo. Žádá proto radu o urychlené rozhodnutí s tím, že 1) doba na ofertní řízení nestačí a
proto má být továrna o ofertu požádána přímo a to na pět kotlů "Eca" po 25, 5 m2 topné plochy, s demontáží
původních kotlů, montáží nových a dodáním všeho potřebného vyjma zednických prací 2) Inspektor a radní
Filip má být zmocněn po předložení oferty a dobrozdání vodárenské kanceláře práci zadat 3) s továrnou má
být sepsán akkordní protokol 4) zednické práce mají být zadány za ofertní ceny dle rozhodnutí p. inspektora
některé libeňské firmě 5) k postavení kotlů má dojít až po zimní době, v případě "kalamity" však ihned 6) na
veškeré práce se povoluje obnos 20 tisíc K 7) po demontáži starých kotlů mají být některé firmy vyzvány k
předložení ofert na koupi staré litiny.
Rada tento návrh předložila k vyjádření finančnímu referátu. Ten upozornil, že dosud neschválený
rozpočet počítá pouze s částkou 17 tisíc K, že byl navržen "systém Catena", nikoli "Eca", a že do 20. prosince
473 Ibidem.
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by se vypsání ofert stihlo.
Toto vyjádření rada předala vodárenské kanceláři, která 14. prosince odpověděla, že Streeblovy kotle
"Eca" byly vybrány po dohodě s "kotelním" spolkem a jde o kotle systému Catena, ale volně stojící. Zároveň
sdělila, že "dnešního dne" vypsala ofertu těmto firmám: 1) Jan Štětka, stroj. továrna Královské Vinohrady 2)
První českomoravská továrna v Praze 3) Pražská akciová strojírna na Smíchově. Kancelář dále sdělila, že
oferty ihned po jejich dodání prozkoumá a předá k dalšímu řízení hospodářskému referátu. Zároveň
výslovně upozornila, že s obnosem 17 tisíc K nevystačí, neboť za staré železo o váze asi 100 metrických centů
se strží asi 900 K.
Průvodní dopis nedochované nabídky První českomoravské továrny je datován 21. prosince.475 Strojírna v
něm garantuje nabízenou (neuvedenou) cenu do 31. prosince s tím, že po tomto datu ceny pravděpodobně
stoupnou o 5%. Platba by měla proběhnout ve dvou hotově a beze srážek vyplacených splátkách. První po
dodání na stavbu, druhá do 4 neděl od ukončení montáže, vyzkoušení a předání hotových kotlů. Za
prodlení plateb by si strojírna účtovala 6% úrok.
Výši jednotlivých nabídek známe z přehledu, datovaném 29. prosince. Jan Štětka, stroj. továrna
Vinohrady nabídl 20 335 K a 88 h, Pražská akciová strojírna Smíchov nabídla cenu 17 668 K a 92 h, Pražský
instalační závod Praha Příkopy 17 578 K 25 h a První českomoravská továrna v Praze 16 819 K a 67 h.
Všechny čtyři firmy přitom svou nabídku omezily do 31. prosince. Z 30. prosince pochází doporučení
technické komise, vybrat První českomoravskou továrnu. Tuto volbu schválila i rada a 31. prosince vydala
patřičný dekret.
Jeho doplňkem pak byl dekret ze 17. ledna. Rada předala pátému odboru stavebního úřadu (tj.
vodárenské kanceláři) oferty neúspěšných firem s tím, že je má vyrozumět a dále rozpočet První
českomoravské strojírny s dodacími podmínkami a s tím, že s ní bude třeba sepsat zvláštní smlouvu.
Kanceláři proto rada uložila, doplnit podmínky o body hájící zájmy obce a následně návrh radě předložit. V
dohodě s prvním odborem stavebního úřadu a s hospodářským oddělením libeňské magistrátní úřadovny
mají být pátým odborem též vypracovány podrobné instrukce zabraňující opětovnému zničení kotlů a
zároveň předložen návrh na výběr úředníka, který bude provádět častý dozor nad jejich dodržováním a
každoročně vypracovávat zprávu o shledaných závadách.
Čtvrtého února radě vodárenská kancelář zaslala požadovaný návrh protokolu o zadávce parních kotlů
První českomoravské továrně. Zároveň připomněla, že je nezbytné zadat ještě nutné související zednické
práce v ceně zhruba 2000 K. I tato práce měla být zadána po dohodě s inspektorem budovy Filipem a to
některému místnímu staviteli za obvyklých podmínek a dle ceníku. Z 16. února pochází dochovaný plán
nových kotlů.476
S dotazem na možnost financování zednických prací se rada 23. února obrátila na městskou účtárnu,
která 25. února sdělila že na zednickou práci v rozpočtu není dostatečná úhrada. Konfrenční komise
následně 18. března navrhla čerpat tyto peníze z úspor v rozpočtu a zároveň se otázala, jak bylo zakročeno
proti topiči, který způsobil zničení kotlů. Navržený způsob financování doporučila 23. března i technická
komise, týž den jej schválila rada a 30. března zveřejnila příslušným dekretem. Hned 31. března pak
vodovodní kancelář sdělila, že už 28. března začala montáž kotlů a zednické práce provádí kvůli úspoře
sama vodárenská kancelář ve své režii.477
V návaznosti na výše zmíněný dotaz po potrestání příslušného topiče se hospodářský referát 10. dubna
hospodářského oddělení libeňské magistrátní úřadovny ptal, komu bylo vytápění a ošetřování kotlů
svěřeno, kdo vykonával dozor a komu je možné přičísti vinu na zničení těchto kotlů.
V odpovědi z 13. dubna sděloval přednosta libeňského hospodářského oddělení, že topením byl od
počátku pověřen topič  strojník se zkouškou topičskou František Míšek a později mu byl "dán k ruce"
výpomocný dělník Josef Veselý, který se také prokázal vysvědčením o zkoušce topičské. Odpovědným byl
František Míšek, který byl ovšem od 11. července do 27. prosince 1914 nemocen (v té době topil Josef Veselý)
a navíc má prý na zničení kotlů také podíl jejich velké namáhání, způsobené prakticky nepřetržitým topením
v zimních měsících od doby, kdy byl v budově zřízen lazaret. Zmíněn je i onen anonymní voják, o jehož
475 Podací razítko vodárenské kanceláře je ovšem až z 29. prosince.
476 Viz Soupis plánů, plán č. 6003.
477 Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
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odborném oprávnění není nic známo a na nějž vinu pochopitelně svorně svaluje jak Míšek tak Veselý. Aby
se tomuto vymlouvání zabránilo, bylo v zimě 191516 svěřeno topení ve dne Míškovi a v noci Veselému.
Dozor nad zařízením vykonávali úředníci městské vodárenské kanceláře, popřípadě stavebního úřadu.
Pravidelný dozor odbornými silami nebyl nařízen.
K "nahlédnutí a případnému vyjádření" poskytla rada tento materiál 26. března vodárenské kanceláři,
jejíž přednosta k němu 4. května připojil obsáhlé a velmi zajímavé vysvětlení. Nejprve razantně popřel, že by
vodárenská kancelář vykonávala nad kotelnou dohled, neboť celé zařízení nejen objednával a kolaudoval
první odbor stavebního úřadu ale dokonce žádal ještě o opravu kotle na počátku roku 1915. Vodárenská
kancelář v budově prováděla pouze vodovodní zařízení a městskou radou jí byl svěřen dozor až v poslední
době v souvislosti s novými připravovanými kotli.
Zároveň kancelář opětovně upozornila na plýtvání vodou a celkově na špatné vedení lázní. Danou část
dopisu přitom stojí za odcitování: "V ženském oddělení nahrnou se ženy do chodby sprch a jakmile některá žena
opustí kabinu, ihned jiná místo obsadí aniž by dohlížitelka měla o tom vědomost. Jak dlouho dotyčná osoba sprchu
používá dohlížitelka nekontroluje a nemůže, když dovolí, by ženy samy si kabiny obsazovali. Zde nutno umístiti
dohlížitelku ráznou, která by nedovolila přístup z čekárny do sprch, neb proto jest zde ustanovena, by jakmile se jedna
kabina uprázdní z čekárny uvedla návštěvníka do sprch a odebrala od něho lístek. Pří větší návštěvě (v sobotu) Nařídila
kancelář vodárenská v lidových lázních v Holešovicích, by dohlížitelé obsazovali místa jen dle pořadu čísel na lístkách.
Tam se to osvědčilo.
Na dveřích každé kabiny v Libni umístila kancelář vodárenská číselník, který se měl naříditi, jakmile se dveře za
návštěvníkem zavřou. Po 20 minutách měl se klepáním upozorniti, že jest čas se oblékati a sprchu uzavřít. Každé
zneužití sprch má býti trestáno tím, že návštěvník zaplatiti musí ještě jeden lístek za použití.
To vše se ale neděje. Ručičky číselníku jsou vesměs utrhány. Kým, to není známo. Jest tudíž vidět, jaký jest dozor v
lázních když v místnosti, kde má dohlížitel stále co dělati, možno takové neplechy prováděti.
Za těchto okolností nemůže převzít dozor nad lázněmi a jich aekonomickým vedením žádný úředník vodárny, dokud
nebude míti vliv na personál.
Dohlížitelé, strojník a topič podléhají hospodářskému oddělení. Jak může inženýr naříditi strojníku by (ku příkladu
letní dobou mezi týdnem) zatápěl pouze dva kotle (dle počtu návštěvníků) když vody se vyplýtvá dvojnásobné
množství.
V těchto lázních nebude pořádek dříve, dokud rada městská neschválí náš návrh, podaný v posledních odstavcích
zprávy z 31. června 1915, by každý úřad měl dohleď jen nad věcmi do jeho oboru spadající."
Následně poskytla rada 5. května materiál k vyjádření prvnímu odboru stavebního úřadu. Jeho
přednosta Čížek ve svém přípise z 10. května tvrzení v předchozím vyjádření nikterak nekomentoval a
pouze plně podpořil návrhy vodárenské kanceláře, navíc s vysvětlením, že sám žádné odborné síly pro
dozor nad strojním zařízením lázní nemá. Na závěr svého nedlouhého vyjádření zdůraznil, že ani při
odborném dohledu nad zařízením nelze vyloučit možnost výše popsaných nešvarů, pokud nebude
dostatečně přísně dozíráno i na dodržování lázeňského řádu jak návštěvníky tak obsluhou.
Teprve z 3. srpna je dochován souhlasný přípis technické komise, týž den návrh schválila městská rada a
21. srpna jej dekretem zveřejnila.478
O dokončení montáže nemáme přímou zprávu. Z následné korespondence ohledně vydání zadržené
jistiny a rekolaudace vyplývá, že montáž byla dokončena snad 11. dubna a odzkoušené kotle byly obci do
užívání předány zřejmě 9. května.
Ze 14. října se dochoval stručný dotaz, zaslaný městské radě C. a K. úřadem pro vyměřování poplatků v
Praze. Jeho předmětem byla výše sumy, vyplacené strojírně při konečném zúčtování práce, zadané dekretem
z 31. prosince 1915, jistě za účelem vyměření příslušného poplatku.
Rada dotaz 23. října 1916 předala městské účtárně, která 2. září úřadu sdělila, že strojírně bylo vyplaceno
celkem 16 602, 43 K.
Ze 17. srpna 1917 se pak dochovala žádost První českomoravské strojírny, jímž tato žádala o vyplacení
zadržené kauce ve výši 840 K. Kromě dochovaného dekretu městské rady z 31. prosince 1915 připomíná text
478 Ibidem.
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žádosti i nedochovaný protokol z 11. dubna 1916, snad o provedené topné zkoušce, a taktéž nedochovaný
dopis strojírny městské radě z 15. května 1916, jímž bylo patrně oznámeno předání kotlů do užívání. Záruka
dle textu žádosti končila 9. května 1917. Jak je zřejmé, záruční doba v tomto případě trvala pouze rok a
jistina tvořila 5% rozpočtované sumy.
Na žádost zareagoval 21. srpna 1917 přednosta vodárenské společnosti konstatováním, že žádných závad
nebylo shledáno a jistina se tudíž může vyplatit. Vyplacení doporučila 24. srpna i městská účtárna a proto jej
rada schválila a následně zveřejnila 5. září dekretem.
Až následně, 15. listopadu 1917 proběhla rekolaudace, což se dozvídáme pouze z dochovaného dopisu
technické revize městské účtárny radě. Rekolaudační protokol je dle tohoto vyjádření správným a revize jej
doporučuje radě ke schválení. Výslovně navíc podotýká, že náklad ve schváleném rozpočtu činil 16 819, 67 K
a že byl o 217, 24 K nižší než náklad skutečný, vyúčtovaný díky menšímu množství režijní práce na 16 602,
43 K. Jak nám dokládá dochovaný koncept dekretu z 19. ledna 1918, ke schválení rekolaudačního protokolu
městskou radou a tím i k definitivnímu převzetí kotlů do správy pražské obce došlo až 10. ledna 1918.479

19161918, další válečné fungování jednoty
Fungování jednoty v roce 1916 nám opět přibližují především zápisy správního výboru. Dvacátého
devátého února je uvedeno, že pojistky za budovu bude platit správa místního lazaretu. Další poplatky
ovšem platila stále jednota a to se značnými obtížemi. 28 listopadu bylo oznámeno, že První českomoravská
strojírna po předchozí žádosti opět udělila jednotě subvenci 200 K. Rada města Prahy upomínala platbu za
otop 300 K, berní správa oznámila odpis 139 K a 10 h, elektrické podniky žádaly zaplacení 73 K a 49 h, což
se mělo zaplatit a poplatkový úřad žádal zaplacení ekvivalentu ve výši 1698 K a 40h, přičemž souhlasil se
splátkami 84 K a 92 h měsíčně. Pokladní hotovost činila 4253 K a 76 h a měla být použita právě na zaplacení
daní, úroků a ekvivalentu.
Cvičení v této době ve vypůjčené tělocvičně zřejmě probíhalo, správní výbor se ale scházel značně
nepravidelně.
To se příliš nezměnilo ani roku 1917. Šestého března bylo oznámeno, že městská vodárna zamítla stížnost
z roku 1916 a žádala zaplacení 455 K a 85 h C.k. okresní soud v Karlíně oznámil zajištění (?) ekvivalentu.
Berní úřad zasílal dle zápisu z 8. května předpis na činžovní daň za rok 1917 ve výši 229 K a 19h. Druhého
listopadu pak byla zmíněna žádost elektrických podniků o zaplacení 25 K a 60h. za rok 1915. Usneseno bylo
žádat o slevu a podniky tuto nevysokou sumu také nakonec na počátku roku 1918 zcela odepsaly. V té době
dlužila jednota (po splatnosti) dohromady přes 8000 K. O řešení této situace bylo jednáno a navrhováno bylo
například uspořádání divadelního představení. Vedle darů a subvencí znamenal určitou, byť velmi
nedostatečnou pomoc nájmem z pronajatých prostor.
I v roce 1917 probíhaly schůze správního výboru nepravidelně. V lednu navíc bratr náčelník oznámil, že
následkem nedostatku osvětlení a topiva byla činnost tělocvičná dnem 29. ledna úplně zastavena. Její
zahájení bylo oznámeno až na květnové schůzi a to cvičením dorostu 4. května.
Obdobná byla i situace roku 1918, kdy nejvýznamnější dlužnou částkou bylo berním úřadem
upomínaných 2036, 8 K za dlužnou činžovní daň. Ke konci války přesto dokázal zábavní výbor svými
podniky vydělat přes 1000 K.480

Období první republiky
Vznik Československé republiky se mnoha změnami citelně zapsal i do chodu libeňského Sokola. První z
řešených problémů ovšem souvisel pouze s budovou a jako výsledek čerstvého ustavení Československé
republiky bychom jej asi úplně nečekali. Patrně v noci 30. října totiž byly z lázeňských místností po vylomení
železné mříží v okně prádelny ukradeny dva kožené řemeny v účetní hodnotě 1300 K. Viník nebyl přes
okamžité vyšetřování policejním komisařstvím a s nasazením stopařského psa nalezen.
O celé věci se dozvídáme až z magistrátní korespondence z roku 1919 a 1920, kdy bylo jednáno o pořízení
479 Ibidem.
480 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463).
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náhrady. Teprve 23. října 1919 bylo na ukradené řemeny poukázáno s tím, že jejich nepřítomnost působí při
provozu lázní potíže. Následně bylo sděleno, že řemeny jsou k pohonu pracích strojů lázní nezbytně
potřeba. Náklad na pořízení řemenů měl být vtělen do rozpočtu na rok 1920 a jejich pořízení bylo schváleno.
Reakcí na krádež byla výměna zámků za bezpečnější i úvahy o dalším pojištění zařízení. Věc ovšem
přesto nakonec zřejmě vyzněla zcela do ztracena, neboť se dle dopisu vodárenské kanceláře z 19. října 1920
ukázalo, že ze čtyř oslovených firem byla ochotna požadované řemeny dodat jediná, ovšem za cenu 3200 Kč.
Dle sdělení lázeňského se prý navíc při provozování prádelny dokázali bez těchto řemenů "zatím docela
dobře obejít". Od koupě proto bylo "prozatím" pro přílišnou cenu a zbytnost upuštěno.481
I po nastolení Československé republiky zůstávají hlavním zdrojem informací o fungování jednoty
zápisy správního výboru. Hned 8. listopadu bylo jednáno o dalším používání budovy jako lazaretu.
Sokol v té době fungoval jako Národní stráž a zároveň bylo cvičení přerušeno kvůli epidemii chřipky. Do
jednoty se ovšem hlásilo hned 31 nových členů.
10. prosince už bylo přihlášeno přes 1000 žáků a 850 žákyň do cvičení dorostu a žactva a bratr náčelník
apeloval na uvolnění budovy v době co možná nejbližší. Podle sdělení starosty byly už veškeré kroky k
vyklizení podniknuty a snad k němu dojde do konce roku. Činnost Národní stráže už v té době byla
ukončena. Náčelnice ženského odboru na schůzi poukázala na nedostatečnost ženských šaten v budově a
žádala aby při prováděných opravách na tyto vady byl vzat zřetel. K tomu byla ustavena zvláštní komise,
která má věc vyšetřit. Hlásilo se 22 nových členů.
Na mimořádné schůzi správního výboru 23 prosince bylo oznámeno, že budovu nebude možné vyklidit
a potřebné opravy provést do 18. ledna, kdy byl připravován „uvítací večer“. Sál bude vyklizen a předán
pro tělocvičné účely nejdéle do konce roku, ale samotné opravy se protáhnou nejméně do konce ledna.
Zároveň bylo psáno ČOS, aby si odvezla lůžkový materiál a tím umožnila opětovné cvičení.482

1919, poválečné opravy
Sedmého ledna 1919 už bylo jasné, že cvičení nezačne před 15. lednem protože dosud nebyl odvezen
lůžkový materiál. Navrženo proto bylo začít cvičit až po večírku 12. února, což se také nakonec stalo. Ženy
poprvé cvičily o den později. Oficiálně předána byla budova jednotě až 18. února a to po provedených
opravách.
Ty měly být hrazeny prostřednictvím ČOS, která jednotě ohledně odškodnění poslala někdy na přelomu
prosince a ledna 1918/19 patřičný přípis s dotazem po výši nutného nákladu. Bylo jí odpovězeno, že oprava
vyžaduje nákladu as 20 tisíc K. Účet za škody z doby lazaretu byl Českou obcí sokolskou v březnu či
počátkem května předložen ministerstvu národní obrany, které jej však zamítlo s tím, že je třeba obrátit se na
vídeňskou likvidační komisi. Ani to podle všeho nebylo průchodné, neboť hned 3. června je konstatováno,
že se situace ohledně náhrady škod za lazaret komplikuje, většina nutných oprav už byla provedena a
zaplacena, a proto bylo navrženo a schváleno od náhrady škod upustit.483
Samotný průběh oprav zaznamenávají opět pouze zápisy správního výboru. Hned v lednu byla
přednesena stížnost, že světla v sále a vestibulu měla být z důvodu výměny žárovek stahovací ale jsou
pevně přidělána ke stropu. Přitom není jasné, zdali je řeč o osvětlovacích tělesech nově pořízených či
původních.
Na schůzi 18. února bylo oceněno kvalitní provedení opravy budovy a bylo navrženo a následně přijato
aby se v zasedací síni nekouřilo, neboť se tím ničí. Zároveň je zmíněna oprava v šatnách za 52 K a oprava
žlabu na střeše za 40 K.
O měsíc později, 18. března, promluvil na správním výboru bratr Alois Hruška o nutnosti a výhodě nové
stavební úpravy pravého traktu budovy. Podle všeho se jednalo o nutnou opravu severní terasy a
předmětem návrhu byla myšlenka, neprovádět zde pouze opravu vadné krytiny ale rovnou nástavbu
dalšího sálu (tj. tak, jak bylo roku 1921 nakonec realizováno).
481 Viz AHMP  Účty za topení (pozn. 412).
482 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463).
483 Ibidem.
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K problému poškozené severní terasy se správní výbor vrátil opět 8. dubna. Původně bylo navrženo
vyžádat si dobrozdání od br. Králíčka, což bylo zamítnuto a schváleno pouze „při nastalém příznivém
počasí odkrýti vadného místa a závadu odstraniti“. S Králíčkem o tom ale jednáno bylo, neboť ten tento
postup schválil, opravu odhadl na 700 K a doporučil „dobrou firmu“, případně se obrátit na Blechu. Kromě
toho Králíček věnoval Filipovu fondu 213 K. Nakonec bylo usneseno obrátit se na zakládajícího člena
jednoty br. arch. Utěšila, který zřejmě v budově prováděl i nějaké další práce. Zároveň bylo usneseno prodat
výtah s tím, že bude nabídnut První českomoravské strojírně a dále prostřednictvím tisku. Usneseno bylo
také zvětšit počet skříněk v mužských i ženských šatnách a jednáno bylo o zařízení letního cvičiště, o
znovuzřízení zábradlí (resp. plotu) kolem letního cvičiště, o opravě sálu poškozeného od nářadí a o nových
ventilacích v šatnách.
Šestého května zmínil br. Růžička nutnost opravy poškozené podlahy u výtahu v prvním patře. Třetího
května bylo oznámeno, že výtah koupila za 2 500 K firma Vydra a Bohuslav a že místo navržených schodů
na půdu byl zřízen pouze poklop (je zde dosud), nad sálem byla zřízena lávka, provedena byla oprava
fasády poškozené od zatékání a poškozen byl i strop. Firma Blecha prováděla úpravy po odstranění výtahu
a asi i některé další.
V černu byl také předložen účet za dvě velké žárovky na 53 K, 12. srpna účet Jaroslava Hrušky na 241, 40
K za opravu střechy a 7. října účet bra. Horáčka za lakování střechy a žlabů (suma neuvedena) a účet fy
Blecha za různé opravy na 1798 K a 10 h, který byl shledán velmi mírným. Bratru Hruškovi se má za práci
pokrývačskou vyplatit 150 K (patrně za v srpnu předložený účet). Nakonec 9. prosince bylo sděleno, že
náklady na udržování budovy od 1. ledna do 31. října 1919 činily 6 411 K.
Na téže schůzi byl opět projednáván přístup na galerii. Mužům byl zakázán vstup při cvičení žen, při
cvičení mužů byl vstup povolen s tím, že polovina galerie byla vyhrazena ženám a polovina mužům. Opatřit
se měly mříže k zamezení přístupu na horní chodbu. Přístup na galerii byl ovšem nakonec zakázán úplně.
Usneseno bylo také, že v místě kde stával výtah se má zřídit sklad potřeb kustodových.484
Kromě stavebních oprav a úprav projednával správní výbor přirozeně i jiné záležitosti. Stále se hlásilo
veliké množství nových členů, například 18. února jich bylo přijato rovných sto. Čtrnáctého března bylo
navrženo zvýšit členský příspěvek na 12 K ročně pro cvičící a 10 K ročně pro přispívající. Nakonec ale valná
hromada 16. března odsouhlasila 12 K pro všechny s tím, že aktivně cvičící nemajetní členové měli být
příspěvku zproštěni.
Příliv nových členů a tím i nedostatek cvičebních prostor se projevil zásadním nesouhlasem s
pronajímáním sálu. Výjimky byly pouze nepočetné, například pěvecký spolek Věnceslav, který si sál dle
zprávy z 8. dubna na koncert pronajal za 600 K. Opět se množily dotazy jiných jednot na zaslání plánů či na
fungování lázní atp.
Ohrožení republiky v průběhu roku 1919 vyvolalo nutnost vzniku československé armády. Sokolské
odvody, kvůli kterým 12. června zasedla mimořádná schůze správního výboru, byly zjevně pro členy
povinné. Pro nečleny byly ovšem dobrovolné.
Správní výbor projednával i ekonomické záležitosti. Rada města sdělila, že od února převádí se účet za
topení opět na jednotu. 6. května bylo sděleno, že dlužné příspěvky vojáků byly odpuštěny a nevojáci je mají
splatit, případně se mají dotyční znovu přihlásit a zaplatit vstupní poplatek. 7. října pak bylo sděleno, že
našetřených 20 tisíc K bylo upsáno ve fondu pro budování republiky.
18. března řešil správní výbor stížnost na nedostatečné vytápění místností a zmíněn byl i zbylý materiál z
ústředního topení (patrně z opravy kotlů), který se měl odvézt. Věc byla přednesena vodárenské kanceláři a
záležitost byla vyřešena „dosazením“ dalšího topiče.
Jednáno bylo i o opětovném pronajmutí letního cvičiště (tj. pronajatého hřiště "u Perutzů") SK Meteor. To
se mělo stát za předem splatný případně zvýšený nájem a dle dochované smlouvy klub nakonec platil 150
Kč ročně. Nutno podotknout, že i v následujících letech tuto nevysokou částku splácel pouze obtížně, s
různými slevami a se zpožděním. Kromě toho 3. června 1919 projednal správní výbor žádost Meteoru o
souhlas s výstavbou oblékáren. Dochována je i dosti obsáhlá korespondence ohledně propůjčení hřiště
gymnasiu, což se ovšem Meteoru přirozeně příliš nelíbilo.485
484 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463) a Poznámky a výpisy (pozn. 243).
485 Ibidem a Meteor (pozn. 299).
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1920, nátěr oken, jednání o přístavbě
Jedinou významnější proběhlou akcí roku 1920 byl nový nátěr oken, ve schůzi 11. května označený za
nutný a ofertovaný bratřím natěračům. O měsíc později už byla práce hotova, neboť 20. července byly
schváleny účty za úklid bratra Hejbala a Josefa Šulce za práci natěračskou v celkové Výši 8295 K a 32 h. V
říjnu také proběhla jakási blíže nespecifikovaná a asi dosti drobná oprava topení, kterou prováděl br. A.
Růžička. Druhého listopadu pak byl předložen účet za malování dolních místností na 350 K, což asi souvisí
s níže popsanými změnami využití některých prostor.
O řadě dalších změn ale bylo jednáno. Na výborové schůzi 14 října otevřel br. Kadlec údajně už dříve
diskutovanou myšlenku přístavby sokolovny, situované v prostoru mezi kostelem a stávající budovou na
její severní straně. Záležitost byla předána stavení komisi.
Správní výbor se k věci vrátil 7. prosince. Z důvodu malého cvičebního sálu bylo uvažováno o nutnosti
rozšíření přístavbou jež by nesnázím s cvičebními prostory "navždy odpomohla a přece by nikterak v
žádném směru nerušila celkový ráz budovy". Konstatováno bylo, že je nutno za prvé vyčkat vypracování
architektonických návrhů a za druhé pamatovat na možné způsoby financování, jelikož by byla potřeba
ohromných nákladů. Navrženo proto bylo, prohlásit stavební komisi za permanentní a přibrat do ní za další
členy bratra architekta Králíčka, bratra starostu Filipa a bratra náčelníka Vávru a dále aby bylo při každé
příležitosti pamatováno na stavební fond. Oba návrhy byly následně s povděkem schváleny.486
Z 10. prosince 1920, tedy obratem vyhotovený, dochoval se nám na třech arších rýsovaný Králíčkův
návrh zmíněné přístavby. Vůči starší budově se přístavba chová v zásadě jako samostatný objekt, a to objekt
citelně nižší a dosti nenápadně řešený, v půdorysu ovšem opět poměrně členitý. Vyjma dvou míst budovy
odděluje podlouhlý dvorek. Přízemí přístavby zaujímá především poněkud zahloubený, 6 metrů vysoký sál
kina s 330 sedadly, pěti lóžemi, ochozem a prostorem pro orchestr. V přední části budovy sál kina
zpřístupňuje vestibul se dvěma pokladnami a foyer se dvěma šatnami. K ochozům po stranách přiléhá
dvojice místností se sociálními zařízeními. V zadní části budovy, od prostor kina zcela oddělené a
schodištěm naopak spojené s místnostmi Sokola o podlaží výše, je pak pamatováno na členské šatny Sokola,
sprchy a WC. Zmíněné patro zaujímá především velký cvičební sál o výšce 6,8 m a podlahové ploše 420 m2,
tj. dvojnásobné než sál stávající (bez obou přísálí a jeviště má plochu 210 m2). Náklady na tuto přístavbu byly
následně vyčísleny zhruba na 3 miliony korun.487
Sedmého prosince bylo ovšem také jednáno o dalších nutných opravách, především opravy "krytu" nad
pravou lodí a kuchyní. Ty mají být na návrh br. Králíčka provedeny v létě příštího roku. Jednáno o nich a
také o větrání v šatnách bylo ovšem už 14. října, kdy byly obě otázky předány technické komisi. Tehdy byl
také přednesen návrh na zhotovení pamětní desky bratřím padlým za války.488
Určité změny nastaly ve využití místností, neboť městská spořitelna v lednu oznámila vypovězení
nájemní smlouvy s tím, že by prostory přepustila pohřebnímu ústavu města Prahy. To ale sokolové na
zasedání správního výboru 13. ledna naprosto zásadně odmítli s poukazem a nedostatek místa a jednání
ohledně získání prostor pro cvičení dorostu a trubačů.
Devátého března bylo schváleno, že br. jednatel má úřadovat a příspěvky se mají vybírat v přední
místnosti bývalé spořitelny, zatímco zadní místnost má sloužit jako nová sborovna pro muže, ve které se
mají konat i ostatní schůze jednotlivých odborů. Sborovna ve druhém patře byla přidělena ženskému
odboru. Pro získání místností úřadu práce v suterénu se má učinit potřebné. Úpravu místností po spořitelně
má zajistit stavební odbor.
Po vypovězení smlouvy s úřadem práce bylo 17. srpna jednáno i o využití těchto prostor a na schůzi 7.
září byl učiněn návrh, aby se na jejich místo přesunula pobočka městské knihovny a první patro bylo
vyhrazeno jen úřadovnám jednoty.
Schůze správního výboru 7. prosince pak schválila toto rozdělení místností: přední místnost v 1. patře
bude ponechána br. jednateli, zadní mužskému sboru cvičitelskému, ženský sbor cvičitelský dostane
dosavadní sborovnu ve druhém patře, v přízemí se stará úřadovna přemění v hovornu. Nová úřadovna
486 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463).
487 Viz Soupis plánů, plán. č. 6004 a Výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1921, s. 17, ASL.
488 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463).
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měla podle všeho zaujmout bývalou pobočku úřadu práce. Větší místnost byla určena pro matrikáře a
matrikářku, menší pro oděvní komisi a vybírání dorosteneckých příspěvků.489
Jednáno bylo i o pořizování různého inventáře budovy. 13. ledna bylo požadováno pořízení „odsávače
prachu“ s tím,že se to jeví nanajvýš nutným. Desátého února bylo usneseno při vhodné příležitosti zakoupiti
skioptikon a 14. října bylo rozhodnuto o zakoupení mechanických kruhů za 1400 K a naopak prodána byla
troje kamna za 200 K, patrně z bývalých místností úřadu práce. Druhého listopadu byl předložen účet za
kruhy na 3131 K, což by mohla být suma za dvoje kruhy s montáží.
Z ostatních záležitostí stojí za zmínku, že si 13. ledna správní výbor připomněl úmrtí bratra Matěje
Blechy, stavitele sokolovny který ji "provedl víceméně na vlastní vrub". Informováno bylo také o tom, že
zábavy vynesly za poslední roky úhrnem 22 049 K a 55 h, za což bylo děkováno bratru Jarolímkovi a o tom,
že k 1. lednu 1920 měla jednota 414 činných, 424 přispívajících a 29 zakládajících členů. Nově bylo usneseno,
že zakládající člen musí složit 1000 K.
Jedenáctého května bylo oznámeno, že byla zvýšena pojistka budovy z 120 tisíc K na milion, což ovšem
odráželo především nastalou inflaci. Zařízení bylo pojištěno na 250 tisíc K. Finance jednoty činily k tomuto
datu už přes 40 tisíc K. Dvacátého července počet členů překročil jeden tisíc.
Čtrnáctého října bylo opět jednáno o přístupu na galerii. Budova má být v době cvičení žen nepřístupna
(vyjma funkcionářů) a před vchodem má být rozsvíceno světlo aby se tam "hloučky nezdržovaly". Sál byl,
navzdory stále platnému usnesení "zásadně nepůjčovati", propůjčován za 300 K na různé osvětové akce
spřátelených spolků (výročí J. A. Komenského, Jana Husa, T. G. Masaryka, legionářů atp.)
Druhého listopadu byl projednán dosti značný účet za elektřinu (699 K a 20 h za září). V rámci této
debaty se dozvídáme, že světla byla „na klíče“ tj. opatřena jakýmisi uzamykacími vypínači. Zároveň bylo
informováno, že na některá cvičení je půjčována tělocvična v reálném gymnasiu, a že zábava „o Sousedské“
vynesla v kuchyni a výčepu 2253 kč a 39 h, ovšem br. Jarolímek nemůže práci dále vykonávat. Hostinská
licence se má přesto ponechat na jeho jméno. Zmíněné propůjčování školní tělocvičny se opakovalo i v
následujících letech, z roku 1922 je k nim totiž dochována smlouva.490

1921, nástavba sálu
Vyjma nástavby nového sálu, o níž bude následně pojednáno samostatně, proběhly roku 1921 spíše jen
drobné opravy. Jedenáctého ledna bylo informováno o neupřesněné opravě nábytku. Pátého dubna byla
zmínění oprava podlah v koupelně, natírání skříněk, neuvedená oprava ženských šaten (tj. patrně též
skříněk), pod galerií bylo vyměněno 12 žárovek k úspoře proudu za slabší či moderněji konstruované.
Dvacátého čtvrtého května jednala o opravách stavební komise. Mj. bylo jednáno o nutnosti vyklidit
levou terasu od veškerých tam se nalézajících lahví, chovaných slepic a holubů. Tuto informaci doplňuje
zápis výborové schůze ze 7. června, který říká že na terase kustod br. Hejbal chová dvě slepice a asi 1216
holubů, přičemž slepice poškozují střechu a je třeba je odstraniti. Stavební komise projednala i úpravu a
zalévání květin na balkoně a správu "kbelíků". Zápis výborové schůze opět doplňuje, že že za úpravu
záhonů před budovou bylo zahradníku Mášovi vyplaceno 50 Kč.
Usneseno bylo spraviti rohy v tělocvičně prkénky asi 10 cm širokými, neb stávající jsou úzké, špatně
zazděné a vytrhávají se. Stavební komise doporučila i výměnu „žárových těles“ v sále, v lodích, v šatnách a
všude kde potřebí zredukovati spotřebu (připsáno „jakož i vypínače“) na ½ W (míněna asi o polovinu menší
spotřeba). Oba návrhy správní výbor následně podpořil s tím, že vyčištění žárovek u stropu zadáno bude
Elektrickým podnikům pražským. Jednáno bylo i o problému se špatnou větratelností šaten a usneseno bylo
provizorně větrání zajistit alespoň tak, že se horní výplně dveří vyndají a nahradí mřížkou a též i vyhlídka
na dvorek nahražena bude mříží. Definitivně by podle soudu br. pokladníka Kadlece mělo být větrání
řešeno otvory v boční části budovy (?).
Jednáno bylo i o plánované přístavbě, jejíž realizaci ovšem bránily finanční obtíže a o nutnosti vybudovat
nové a větší letní cvičiště, neboť hřiště Meteoru svou velikostí nestačilo. Jak vyplývá ze zápisu stavební
komise z 11. srpna, plány na přístavbu nového sálu o velikosti 15x26 m ve zvláštní přístavbě a navíc s
biografem se Sokolům velice zamlouvaly, ovšem až na "proveditelnost finanční". Nakonec bylo rozhodnuto
489 Ibidem a Poznámky a výpisy (pozn. 243).
490 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463) a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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ji, vzhledem k velmi neutěšeným stavebním poměrům odložit na "příhodnější dobu". Oněmi "velmi
neutěšenými stavebními poměry" byly snad míněny především tehdejší ceny za stavební práce, odrážející asi
kromě dosti značné inflace i určitý stavební boom, nastalý po vzniku nové republiky. Mohla jimi ovšem být
z části míněna i tehdejší finanční situace jednoty, stále ještě zatížené hypotéční zápůjčkou a navíc i dosti
nákladnou údržbou a provozem budovy.491
Budovy se ovšem týkaly i další rozhodnutí správního výboru. Osmého března byl přednesen návrh na
přidání jednoho stolu a stálého věšáku v zasedací síni, ovšem nebyl přijat, neboť by to porušilo vzhled
místnosti a příští výbory budou konány v místnosti cvičícího sboru. 19. července pak bylo usneseno, že v
zasedací síni lze vyvěšovat pouze význačné památky vztahující se k vzniku a minulosti Sokola, například
obrazy či sokolské prapory, což projednávaná fotografie trubačského odboru není. Foto mělo být umístěno v
zasedací síni přístavby, budeli provedena.
7. června bylo usneseno, že je nutno přistoupiti k vyhubení švábů v šatnách a že se tamtéž má zařídit
častější klepání koberců.
Z ostatních záležitostí stojí za zmínku lednová urgence rady města Prahy, žádající zaplacení zbytku
dluhu za pozemek v úhrnné částce 1741 K a 50 h. Částka by měla být placena z deposita složeného za tím
účelem, ovšem věc komplikovala probíhající měnová reforma, neboť ta neumožňovala placení podobných
plateb penězi takto uloženými. V daném případě přitom šlo o pohledávku z roku 1914 a totéž se patrně týká
i dopisu městské rady z 22. března, jímž byl jednotě zaslán platební rozkaz na poplatek ze vkladu
služebnosti používání obecních lázní v domě čp. 2VIII. I tento poplatek měl být s největší pravděpodobností
zaplacen už v roce 1914.
Projednána byla i zvýšená cena za elektřinu. Následná žádost o slevu byla jednotě zamítnuta a došlé
účty byly tudíž dány k zaplacení. Zajímavá je též zmínka o pořádání "biografických představení" v budově.
Na členské schůzi 13. února bratr Starosta Filip nekandidoval a v podstatě se následně z působení v
jednotě zcela stáhl.492 Důvodem byly patrně události na loňské valné hromadě, při níž se opětovně na místo
starosty kandidující Filip setkal s mohutným nesouhlasem a zvolen byl pouze dosti těsnou většinou.
Na valné hromadě 27. února bylo Filipovi v jednatelské zprávě vřele a velkými slovy děkováno, byl
připomínán jako neúnavný budovatel sokolovny a konkrétně zmiňovány byl všechny nastalé obtíže, jež
ovšem Filip, v tomto líčení téměř jako antický rek, vždy dokázal překonat. Výčet se přitom věnuje především
otázce financování celého podniku. Následně předložený návrh br. Bloudka na zasazení pamětní desky
Františku Filipovi přesto opět vzbudil bouřlivou debatu a byl následně bez hlasování stažen.
Kromě těchto událostí valná hromada mj. také odhlasovala zvýšení členských příspěvků na 2 Kč měsíčně,
tj. na dvojnásobek. Údaje uvedené na správním výboru 10. května nám dobře ukazují tehdejší finanční
situaci jednoty. Za leden až duben 1921 stála správa domu 3310, 01 Kč, udržování budovy 2674, 48 Kč,
elektřina 2239, 25 K. Navíc byla dále pololetně splácena hypoteční zápůjčka. Příjmy tvořily především
výnosy z hostinství (6115, 07 Kč) a šatny (2176 Kč), odvod zábavního odboru (12 467, 56 Kč), příspěvky
mužů (11 126, 40 Kč) a žen (1538 Kč), zbytek tvořily dary (1539, 50 K), nájemné (320 Kč) a úroky (14, 51 Kč).493
Jak už bylo uvedeno výše, největší stavební akcí nejen roku 1921 byla nástavba sálu nad severním
přísálím. Celá akce původně začala pouze nutností opravit silně zavlhající obvodovou zeď severního přísálí
a značně protékající střechu nad kuchyní. Hned 11. ledna bylo sděleno, že je provedení krytu nad kuchyní
zadáno firmě Fillín (nebo snad Tyllín). Zda tato oprava proběhla nebo o co přesně se jednalo není z archiválií
patrné.
Další informace se dozvídáme ze zápisu stavební komise z 24. května a správního výboru ze 7. června.
491 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463), Výroční zpráva za rok 1921 (pozn. 487), s. 17 a Zápisník Věrné Gardy (původně Stavební komise),
nestránkováno, ASL.
492 Dochována je Filipova rezignace, datovaná 9. února 1920, ale dle kontextu patrně patřící spíše až do roku 1921 a tedy zřejmě
datovaná chybně.
493 Viz Zápisník 191421 (pozn. 463) a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30). Text jednatelské zprávy je uložen v deskách "Zprávy
činovníků na VH (desky označeny též jako „Jednatelská zpráva“)", ASL, text Filipovy rezignace a návrh na zasazení pamětní desky jsou
uloženy v ASL, viz Dopisy správního výboru (pozn. 446).

124

Zde je uvedeno, že B. Šíla před časem zapůjčil krytbu (střechy nad kuchyní) kterou ale nyní požaduje zpět.
Střecha terasy byla zvláště nad kuchyní prohnilá a dřevocement špatný. Na jiném místě je přímo napsáno, že
do střechy přes opravu, provedenou zřejmě hned v roce 1919, při velkých deštích stále zatékalo s tím, že šlo
patrně o chybu při výstavbě, neboť vlevo (tj. na jižní terase) se podobná závada neprojevovala. Nad kuchyní
byl prohnilý trám, probořený strop a hrozilo, že se proboří ještě více. Opravy byly nutné, protože hrozilo až
sesutí celého dřevěného krovu. Bylo tudíž nutno písek snésti a krov plechem pobýti, k čemuž rozhodnuto co
nejdříve vypsat ofertní řízení a oslovit vhodné firmy. Následně byla oprava střech správním výborem
skutečně zadána firmě Vraný a spol s tím, že mají být provedeny v létě při pěkném počasí.
Zvrat ovšem nastal 11. srpna, kdy byl na komisi přítomen i Králíček. Zjevně právě ten způsobil zásadní
změnu stavební komisí předtím doporučeného a správním výborem schváleného rozhodnutí o opravě
vadné krytiny a jeho nahrazení zcela odlišným usnesením o nástavbě. Krytina na přístavbě měla být
dřevocementová bez písku, přístavba by nebyla na závadu vzhledu a lze ji provést za dva měsíce bez
přerušení cvičení. Do úterní schůze výboru (16.8) se Králíček zavázal přinést hotové plány a detailní
rozpočet na cca 140 tisíc Kč. Nástavba by přitom ničeho neměnila na připravovaném projektu přístavby
velkého sálu s biografem, neboť mezi budovami bude asi 8 m široký dvůr.
Na zmíněné mimořádné schůzi správního výboru 16. srpna byl opět přítomen i Emil Králíček.
Oznámeno bylo rozhodnutí komise, provést místo už zadané opravy stropu přístavbu jednoho patra nad
terasou na severní straně, s tím že rozpočet zní na 138 367, 23 Kč. Usneseno bylo předložit bratřím stavitelům
Králíčkův rozpočet bez udaných cen k předložení ofert. Osloveni byli: Jaroslav Záběhlický, František Kadlec,
František Mareda a Rudolf Herynk. Bratr Králíček následně "s obvyklou ochotou nabídl veškerou pomoc a
dohled". Přístavba byla jednomyslně odhlasována. Lhůta pro podání ofert byla stanovena na středu 24.
srpna s tím, že hned ve čtvrtek se bude konat schůze stavební komise, v pátek schůze správního výboru a v
sobotu 27. srpna mimořádná valná hromada. K řešení finančních otázek přístavby byla ustanovena finanční
komise.494
Zmíněný Králíčkův plán a rozpočet (dochovaný ovšem v přepisu a s cenami jednotlivých ofertujících
stavitelů) máme k dispozici.495 Schválený plán je opatřen razítkem "Civilní inženýři stavební, Nejedlý, Řehák
& spol.“ a opatřen podpisem J. Řeháka.
Předmětem projektu, který se od výsledné realizace příliš neliší, bylo vytvoření dvou prostor v místě
severní terasy a to nad severním přísálím a severozápadní rohovou místností, tj. kuchyní pro zábavy. Větší
místnost o rozměrech 21,5x6,95 m má být určena pro cvičení a menší místnost o rozměrech 6,9x5,8 m pro
trubačský odbor a dorostence. Štukové tvarosloví původní fasády mělo být na nové přístavbě jednoduše
zkopírováno a to včetně členění atiky. Truhlářské prvky (tj. okna) měly být znovu použity v nové poloze.
Také střecha měla být řešena prakticky shodným způsobem. Podlaha vytvořená na šikmé betonové desce
měla být vyrovnána škvárobetonem. Betonový strop nového sálu měl být členěn jednotlivými průvlaky a
dále, obdobně jako ve vestibulu, plastickým kazetováním. I nově provedená střecha měla být opatřena
"dřevocementovou krytinou" a to "s použitím trojnásobné Ia lepenky asfaltové, s náležitým zatřením horkým
asfaltem a s rozložením štěrku". Ten měl být přenesen z původní terasy a nazýván je též slovem "kačírek",
takže patrně šlo o říční kamenivo.496
Z oslovených bratří přijali ofertu Heyrink, Mareda a Kadlec, zatímco Záběhlický ji i s průvodním
dopisem z 18. srpna, který stručně sděloval podmínky a důvody této stavební akce a zmiňoval i Králíčkovo
autorství plánů vrátil.
Stavební komise 25. srpna vyhodnotila zadané oferty. Bylo konstatováno, že br. Králíček ofertu nepodal.
Zároveň byly v jednotlivých nabídkách nalezeny rozdíly v provedení, neboť Mareda a Heyrink změnili
způsob provedení oplechování tak aby bylo levnější. Bylo rozhodnuto tuto změnu akceptovat a v rozpočtu
br. Kadlece, který se přidržel Králíčkem navrženého řešení, byla tudíž příslušná položka pro spravedlivější
porovnání snížena na úroveň uvedenou u Maredy a Heyrinka (dle dražšího z obou).
Zatímco Králíčkův rozpočet počítal se sumou 138 367, 23 Kč, Heyrink nabídl 125 231, 35 Kč, Mareda 120
494 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491), Výroční zpráva za rok 1921 (pozn. 487), s. 1718 a desky "Přístavba  plány, spisy, rozpočty 1921",
ASL.
495 Viz soupis plánů, plán. č. 6005 a 6006.
496 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491) a Přístavba (pozn. 494), zde mj. dochované rozpočty.
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760, 31 Kč a Kadlec 119 378, 43 Kč. Po odečtení práce truhlářské, zámečnické a sklenářské šlo o sumy 122 105,
35 Kč, 117 057, 31 Kč a 115 678, 43 Kč. Nejlevnější byl v obou případech Kadlec a druhý Mareda. Citelné
rozdíly v nabídkách lze zaznamenat u zednické práce (Heyrink 47 721, 85 Kč, Mareda 48 686, 51 Kč a Kadlec
41 673, 33 Kč) a dále u práce parketářské (28 594, 28 Kč, 26 772, 33 Kč a 29 687, 45 Kč) a betonářské (33 824, 01
Kč, 30 401, 07 Kč a 31 666, 55 Kč). Uvedené rozdíly ještě zesiluje fakt, že u zednických prací o více než 6 tisíc
korun levnější Kadlec, byl s výjimkou betonářské práce u níž téměř "udržel krok" s jinak většinou
nejlevnějším Maredou, ve všech ostatních položkách naopak nejdražší, což vskutku působí dojmem jakéhosi
umělého dodatečného snížení ceny, tak aby soutěž nakonec vyhrál.
Stavební komise nakonec rozhodla vynechat práci truhlářskou, zámečnickou a sklenářskou, protože
dveře se použijí z úřadovny a okno se může vynechat nebo podle potřeby nahradit jiným. Komise se
pozastavila nad výše uvedeným rozdílem v cenách zednických prací. F. Kadlec uváděl v provedení fasády a
úpravě vybouraných oken položky citelně nižší než druzí dva oferenti. To přítomný Františkův bratr Josef
vysvětloval tím, že František najímá dělníky po celý rok z venkova a omítka fasády je počítána snad pouze z
kopaného písku a má býti, jako celá omítka fasády, z písku říčního. Bylo proto rozhodnuto poslat ohledně
dvou ne zcela jednoznačných míst Králíčkova rozpočtu (vedle použitého písku vnější omítky šlo i o
nepřesně uvedený rozsah bouracích prací) doplňující dotaz stavitelům aby o této věci nevznikla pochybnost.
Všichni tři stavitelé odpověděli kladně, a jejich nabídky tudíž bylo možné srovnat. Na schůzi stavební
komise týž den bylo proto rozhodnuto vybrat podle nejnižší ceny, zdůraznit odborný dozor br. Králíčka, a
na valné hromadě nechat hlasovat o položkách bez udaných jmen stavitelů. Poškozený strop nad kuchyní
bylo rozhodnuto opravit jako vícepráce, neboť nebyl znám přesný rozsah poškození.
Při závěrečném tajném hlasování zvítězil o dva hlasy Kadlec (6 hl.) oproti Maredovi (4 hl.) s tím, že
správnímu výboru se doporučí Kadlec a na valné hromadě nejnižší nabídka (tj. opět Kadlec).497
Týž den zasedajícímu správnímu výboru jednoty byly všechny tři nabídky představeny s poznámkou, že
v rozpočtech nebylo zahrnuto světlo a topení a s konstatováním, že se všichni tři bratři těší důvěře, takže
bylo rozhodnuto zakázku zadat nejnižší nabídce, v případě že to schválí i valná hromada. Informováno bylo
o prvním zasedání finanční komise, konaném v pondělí 22. srpna. Komise navrhuje bezúročnou půjčku od
členů, dorostu i žatstva, splatnou v pěti letech. Bratr Besser návrh vysvětlil zkušenostmi se stavbou
sokolovny. Současná hotovost činí asi 50 tisíc Kč, takže by bylo nutné ročně splatit 20 tisíc Kč. Na závěr bylo
konstatováno, že sice někteří bratři údajně považují přístavbu za mrhání penězi, ale členové výboru ji
jednomyslně považují za nutnou.
Návrh byl podrobně představen na mimořádné valné hromadě, která se sešla v sobotu 27. srpna. Ještě
před jejím začátkem byl doručen dopis br. Maredy, jímž slevuje 6% na betonářské práce. Bylo mu ovšem
odpovězeno, že na tuto nabídku nemohl být vzat zřetel, protože došla až po stanovené lhůtě.
Na valné hromadě zareagoval bratr Hruška po představení projektu tím, že roku 1919 navrhoval totéž a
tehdy se provedla pouze oprava střechy. Bratr Besser vysvětlil, že tehdy přístavba nebyla možná kvůli
finanční situaci. Dále bylo sděleno, že přístavba nikterak neporuší vzhled neboť budova vždy měla tři různé
pohledy a navíc, na letním cvičišti (tj. severně od budovy) se výhledově počítá s přístavbou nového sálu,
takže vzhled se stejně budě měnit. S tím jako jediný nesouhlasil bratr Bloudek, podle něhož provedením
přístavby vzhled velice utrpí. Pro pouhou opravu střechy nakonec hlasovalo pouze 10 bratří, zatímco pro
přístavbu naprostá většina (z 278 přítomných bratří a 9 sester). Obdobně bylo většinou přijato i financování
půjčkou od členů. Pro návrh bratra Hrušky, že by se financování mělo řešit subskribcí, hlasovalo pouze šest
bratří.
Zmíněná půjčka od členů byla mimochodem řešena tak, že bylo každoročně losováno, komu bude daný
rok vrácena. Vedle půjček byly přijímány přirozeně i dary a to nejen finanční, nýbrž i materiální.
Zaznamenán byl například dar 10 tisíc cihel, či čtyř kovových desek, věnovaných První českomoravskou
továrnou.498
Na zasedání stavební komise 1. září bylo sděleno, že stavební komise (patrně magistrátu) doporučuje
přístavbu městské radě ke schválení. O nákladech na udržování budovy dle smlouvy s obcí pražskou (tj. o
497 Ibidem.
498 Ibidem a Zápisník 191421 (pozn. 463).
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hrazení jejich poloviny) a o otázce náhrady (nástavbou byla řešena oprava poškozené střešní krytiny) mělo
být iniciováno zvláštní jednání, neboť obec dluhovala jednotě za opravy celkem 34 tisíc Kč. Dle vyjádření
zúčastněných by přitom bylo nejlepší, kdyby se upustilo od oprav (tj. od povinnosti obce je spolufinancovat)
a místo toho byla snížena cena za otop.
Jednáno bylo o návrhu schodů, který měl být vypracován dle dohody s br. Králíčkem. Br. náčelník Kynčl
se ptal, nebudeli se opakovat defekt krytiny dřevocementové. Na to bylo odpovězeno, že střecha bude mít
větší spád a že bude jednáno s projektantem i o tom, zda by nebylo lepší provést ji bez písku (tj. parně bez
násypu), pouze s asfaltovou izolací (která by tudíž tvořila vrchní, viditelnou vrstvu). Týž vyslovil přání,
zapustit v sále traverzy pro umístění kruhů, čemuž se má vyhovět.
Druhého září bylo Františku Kadlecovi zadání práce oficiálně sděleno dopisem. Z uvedených podmínek
je třeba zmínit Králíčkův technický dozor, podmínku zadávat řemeslnickou práci pokud možno členům
Sokola a od týchž i přednostně objednávat materiál, stejně jako roční záruční dobu s desetiprocentní
zadrženou jistinou. Kadlec měl zajistit, resp. uhradit veškeré potřebné energie (vodu, elektřinu) a po
vybourání oken měl vzniklé otvory kvůli snížení prašnosti provizorně zakrýt prkny. Nezapočítané
truhlářské, sklenářské a zámečnické práce měly být řešeny použitím jedněch už dříve ponechaných dveří z
úřadovny a v západní stěně použitím (nově vyrobeného) dvojdílného okna na místo původně rozpočteného
trojdílného. V následujících dnech byly dopisy s vyjádřením zaslány také Králíčkovi a oběma neúspěšným
oferentům.
Hned 20. srpna sdělila jednota záměr přístavby také magistrátu s žádostí o komisionální řízení a o vydání
stavebního povolení s tím, že současně zaslala potřebné plány ve dvojím vyhotovení. Magistrát tudíž na 1.
září svolal místní komisi a hned 5. září bylo stavební povolení vydáno.499
Od úterý 30. srpna do 4. září také začaly první práce na samotné stavbě. Došlo k provizornímu zakrytí
střechy, odbourání atiky a ke stavbě štenýřového lešení.
V týdnu od 5. do 11. září byl vybudován stavební výtah, vyjmut žlab a zazděny rýhy po něm. Pro účely
stavby byla přivedena voda a elektřina s vlastním elektroměrem a vodoměrem. Vyzdívána byla „přední
hlavní zeď u přísálí“ a vybourána okna (tj původní rámy).500
Ve schůzi stavební komise 10. září bylo ujednáno, že br. Bernard podá rozpočet na el. osvětlení. Jeho
práce bude spočívat v tom, že položí isolační trubky na šalování betonové desky, přičemž v místnosti pro
trubače budou dvě světla a v sále deset, rozsvěcovaných z chodby, střídavě pět a pět žárovek. Projednáno
bylo také to, že br. Králíček nemůže kvůli přesídlení vykonávat stálý dozor. Požádán byl proto br.
Landkamer, který ale nemohl pro zaneprázdněnost. Požádán měl být br. ing. Vlk.
Radiátory se mají použít staré z obou stran galerie velkého sálu, protože nové jsou drahé (asi 1800 Kč za
těleso) s tím, že dva budou v rozích „u staré budovy“, dva u nových oken. Umístit všechny radiátory pod
okny není možné, protože by k jejich vytopení nepostačovalo slabé přívodní potrubí a bylo by nutné dělat
nový rozvod od kanálů, což je drahé. Radiátor do místnosti trubačů se použije z kuchyně kde je zbytečný
(nepochybně kvůli mohutnému sporáku který byl při použití kuchyně vždy v provozu). Pro vytápění levé
strany galerie byly složeny dva menší radiátory z 2/3 článků radiátoru umístěného ve výčepu a touto
úpravou zmenšeného na 1/3 původní velikosti. Vedení odebraných těles mělo být zazátkováno a nové se
mělo pouze upevnit na zeď. Práce při přemístění radiátorů a trubek vykonali odborně zdatní členové
jednoty zdarma.
Schválena byla objednávka nosiče (na kruhy) s tím, že pilíř pod ním má být z nastavované malty.
Konstatováno bylo také, že bude nutné připojit k výtahu elektroměr a ke stavbě vodoměr (podle stavebního
deníku k tomu už ovšem došlo). Kvůli bezpečnosti budovy má být v noci odebírán žebřík z lešení a zřízena
hlídka.501
V týdnu od 12. do 18. září pokračovalo bourání oken, následně provizorně zakrytých a vyzdívání
obvodových zdí. Během týdne došlo i na šalování překladů oken. Pilíř na kterém budou umístěny kruhy byl
499 Ibidem a OKTSA (pozn. 78).
500 Stavební deník ve formě jednotlivých listů je uchován v deskách Přístavba (viz pozn. 494), s. 13.
501 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491) a Výroční zpráva za rok 1921 (pozn. 487), s. 1819.
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vyzděn na nastavovanou maltu. Nad kuchyní bylo dokončeno bourání atiky a i zde začalo vyzdívání zdí. V
úřadovně byla vybourána dveřní zárubeň a otvor byl následně zazděn. Zárubeň dveří byla následně nově
osazena v příčné zdi mezi oběma místnostmi v přístavbě. V dosavadní obvodové stěně byly vysekávány
rýhy pro usazení nového stropu a osekáván byl škvárobeton z budoucí podlahy. Spodní část hlavní římsy se
při projektované výšce 5 m lemováním střechy zakryje, což bylo ujednáno dodržet.
Stavitelem byla na vyzvání předložena nabídka na úpravu s rovným stropem (projektován byl šikmý).
Železobetonový strop měl být (vyjma hlavních průvlaků) rovný, vytvořený „bedýnkovým způsobem“.
Sklonu mělo být docíleno škvárobetonem. Krytina měla být „dřevocementová, solidně provedená“. Cena se
měla zvýšit o 35 K za m2. Stavitel Kadlec zároveň upozornil, že pokud není objednané chybějící okno, má se
ihned objednat (bylo následně objednáno) a voda z hlavní střechy by neměla být sváděna na střechu
novostavby, ale měla by se vést do rour přímo (mělo se stát svodem v zadní části budovy). Stavitel také
upozornil, že pokud dojde k odebrání staré krytiny dřevocementové, může dojít k promočení spodního sálu,
což by podle smlouvy musel platit on.502
V úterý 13. září se konalo další zasedání stavební komise. Představen byl br. ing. Vlk, který rovnou
(spolu s ing. Růžičkou) navrhuje změnu konstrukce stropu a to z kazetového na rovný, provedený
„bedničkovou“ konstrukcí, což prý bude lépe izolovat než dříve navržená konstrukce, která by mohla
promrzat. Touto změnou mění se i elektrické vedení, které bude nově vedeno středem s instalací pěti světel
na troje vypínání.
Nosič (nosník) na kruhy má být 16 cm silný, kruhy mají být 1,5 m od stěny a střed tudíž nebude zatěžkán.
Nosník se usadí na železné plotny a nebude spojen s betonovým trámem (průvlakem), pod kterým bude
umístěn. Bratr ing Kadlec vypracuje detaily schodů kamenných a dřevěných, na které po rozmnožení
světlotiskem vyzváni budou bratři k ofertování.
Týž den proběhla i schůze správního výboru jednoty. Konstatováno bylo, že přístavba byla zadána dle
usnesení a že bylo dosud upsáno 52 tisíc a darováno 6600 Kč. Po dobrozdání odborníků byla také schválena
změna provedení a sice s použitím šalovaček a rákosu.503
Buďto jako požadavek stavebního úřadu nebo snad jako snaha zpřístupnit nově budovaný sál ze šaten
přímo, každopádně dodatečně a zřejmě na místní komisi konané 1. září, vznikl záměr na už zmíněné
prodloužení pravého zadního schodiště. S touto úpravou se totiž v Králíčkově projektu nepočítalo a musela
být projektována, zadána i povolována samostatně.
Plány na tuto úpravu jsou datovány 15. září by byly vypracovány zřejmě opět Králíčkem případně dle
jeho návrhu či za jeho dozoru. Provedeny jsou ve dvou vyhotoveních, přičemž první blueprintové
vyhotovení, je podepsáno Josefem Kadlecem, zatímco druhé whiteprintové, kolorované a opatřené
schvalovacím úředním razítkem je podepsáno Rudolfem Kuželem, tj. tesařem který schody dodával.504
V týdnu od 19. do 25. září byla na nespecifikovaném místě v budově vybourána další zárubeň
jednokřídlových dveří (90x210 cm), vzniklý otvor byl zazděn a zárubeň v příštím týdnu osazena do bývalé
okenní niky ve zdi mezi prodlužovaným schodištěm a nově budovanou místností pro trubačský odbor.
Současně byla vedle vstupu vytvořena nika pro skříňku na noty.
Stále pokračovalo osekávání škvárového betonu a vysekávána byla rýha pro strop. Dokončena byla
příčka mezi místnostmi a připravována byla betonáž. Zaznamenána je příprava sloupků (tj. patrně podpor)
pro betonový strop a zvýšení výtahu do úrovně střechy. Ve čtvrtek 22. září byly zabetonovány překlady
oken a okenní křídla odnesena na půdu, následně byla vyzdíváno obvodová zeď nad překlady a v pátek byl
zabetonován strop nad rohovou místností. Zmíněna byla i příprava železa pro betonový strop nad přísálím.
Zaznamenána je i první splátka staviteli Kadlecovi ve výši 23 701, 50 Kč, dále to že br. Králíček dodal
detail hlavní římsy. Zajímavostí je i zmínka, podle níž mezi pracovníky pravidelně uváděná žena míchala
maltu (při větším množství práce byly uváděny ženy dvě).505
502
503
504
505

Viz Přístavba (pozn. 494), s. 37.
Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491) a Zápisník 191421 (pozn. 463).
Viz soupis plánů, plán. č. 6007.
Viz Přístavba (pozn. 494), s. 89.
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Hned v pondělí 19. září se konalo další zasedání stavební komise. Králíček byl na tomto zasedání
omluven a nezúčastnil se ani dalších.
Bratr Kadlec předložil detailní plán schodů kamenných (podle všeho provedených totožně se schody
stávajícími) a dřevěných s tím, že kamenné schody nedoporučuje, protože by se do 45 cm silné zdi nesoucí
reservoiry s vodou musely sekat 25 cm hluboké otvory a navíc by to bylo drahé. Dřevěné pro menší náklad
údajně podpořil i architekt Králíček a námitek proti tomuto řešení nemá ani magistrát, neboť to jsou schody
výpomocné pro hostinský personál.
Schváleno tudíž bylo provedení dřevěných schodů s tím, že se vyzvou bratři Šulák, Kužel, Pechlát a
Blecha & Mašek k podání cen do pátku 23. září.
Cena má být udána: 1) pro stupně z měkkého dřeva 2) s dubovými lištami 3) z modřínu, což doporučují
br. Králíček a také Linka (?) s tím, že jde o řešení o něco dražší ale trvanlivé. Vybouraný otvor v betonovém
stropě se má provést tak jak navrhl br. Kadlec. Strop se ponechá a vybourá se pouze otvor pro výstupní
rameno, ostatek zůstane jako podesta a "pavláčka" se zábradlím z prutů v betonu uložených. Zábradlí u
okna uprostřed podesty mezipatrové použije se z podesty přízemní u sálu. Z pavláčky povedou dveře
umístěné v pravé části zrušeného okenního otvoru.
Br. Růžička navrhl změnu v podobě původních okenních nik. Průchozí mají být pouze střední a krajní
niky, zatímco u zbylých dvou budou v líci zdi galerie vyzděny metr vysoké a 30 cm silné zídky, za nimiž
bude umístěna dvojice těles ústředního topení. Tím se ušetří místo a zjednoduší se instalace, což bylo
schváleno. Ve dveřích z chodby se mají vybourat dva stupně a dveře spustit níž.
Schválená změna provedení stropu měla stát 35 Kč na m2. Okno vybourané v ambulanci (?) bylo dáno k
doplnění vnitřního rámu a křídel k truhláři br. Šulákovi, jakož i provedení dvou oken dvojitých, trojkřídlých
sdružených na západní straně. Odpad vody ze střechy má být veden dle návrhu br. Horáčka tak, že z hlavní
střechy a části západní strany má být sveden do roury na západní straně, což zvýší náklad o 6 metrů žlabu a
stejné množství pískových zastávek (?).
Rozpočet br. Bernarda na elektroinstalaci byl vrácen k doplnění (patrně kvůli změně provedení stropů).
Objednáno bylo tisíc běžných metrů drátu 25 mm za cenu 9,85 Kč za metr a na zkoušku má být odebráno 100
m. Staviteli Kadlecovi byla povolena první splátka dle výkazu hotové práce, který zkontroloval ing Vlk,
Vyplaceno má být 80% provedené práce, což činí asi 23 tisíc Kč.
Stavitel má být vyzván ke zrychlení postupu prací tak, aby nedošlo ke škodám způsobeným "ranními
mrazíky".506
Téhož dne byla firmám Josef Pechlát, František Šulák, Rudolf Kužel a Blecha a Mašek Karlín zaslána
nabídka oferty schodů s tím, že mají být dodány do 4. neděl, tj. do 22. října a že nabídky mají být podány do
23. září.
O den později proběhla mimořádná schůze správního výboru, na níž byla řešena úhrada za otop. Ten byl
nově dohodnut na 3 tisíce Kč ročně za celou budovu včetně nového sálu s tím, že v případě poklesu cen uhlí
se částka sníží. Zda a do jaké míry ovšem tato suma byla oproti běžné úhradě za otop snížena není jasné.
V sobotu 24. září se opět konalo zasedání stavební komise. Br. Horáček sdělil, že vyhlédnutý drát se pro
elektrický rozvod nehodí, protože má špatnou izolaci. Staviteli byla vyplacena 1. splátka 23 701 Kč, 50 h a
dohodnut rychlejší postup práce. Otevřeny byly nabídky bratří Šuláka, Pechláta a Kůžela na zhotovení
schodů. Firma Blecha & Mašek slíbili pro množství práce poslat nabídku až v pondělí ale bylo dohodnuto, že
se k tomu nemá přihlížet, protože jsou drazí.
Šulák nabídl 8675 Kč za modřínové schodiště a 10 975 Kč za schodiště s dubovými schodnicemi. Kužel
nabízí modřínové za 3500 Kč a druhé řešení nedoporučuje. Pechlát nabídl cenu 4100 Kč za obyčejné schody,
4800 Kč za totéž s dubovými „nástupnicemi“ a 4900 Kč za schody modřínové. Po debatě s telefonickým
dotazem br. Kůželovi bylo schváleno zadat mu provedení z dubu komplet se změnami v zábradlí, na
doporučení br. Kadlece navíc se zmenšenými dimensemi dřeva s tím, že zadat se mají pokud obnos
nepřekročí 10 tisíc Kč.
506 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491).
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Schváleno bylo přemístit ze sálu do nové přístavby šplh (s jedním koncem ve zdi hlavní a s druhým na
krákorci v příčné zdi), ribstol (neboli švédské nářadí) a klenkovo dvojžerdí (?), použito bude i k rozběhům
skoků. Schválen byl i nákup nejnutnějšího nábytku (16 železných kulatých stolů 1m průměr a 4 malé stolky
pro obsluhující. Provedeno mělo být také nové pódium, protože staré pro neúčelnost a výšku nevyhovuje.
Nové má být 80 cm vysoké a skládací.507
V týdnu od 26. září do 2. října pokračovalo vysekávání otvorů v bývalé obvodové stěně pro betonové
trámce a začato bylo s betonáží stropu nad sálem. Ten byl i s betonáží hlavní římsy hotov ve čtvrtek 29. září.
Kromě toho probíhalo omítání špalet a zazdívání "rýh" po "truhlíkách pro záclony" (tj. zřejmě prostor pro
rolety, umístěné mezi vnější a vnitřní okenní výplní). Zazdívání probíhalo s pomocí napjatých drátů. Stále
odsekáván byla také škvárový beton na podlaze.508
26. září dodal Rudolf Kužel vyžádaný rozpočet na kompletně dubové schodiště ve výši 8720 Kč. Dopisem
jednoty z 1. října mu byla práce s přesnými instrukcemi, dodací lhůtou jeden měsíc (tj. do 1. listopadu) a
podmínkou ručení na jeden rok zadána. Kužel měl příjem zakázky písemně potvrdit. Patrně kvůli tomuto
písemnému potvrzení bylo vyrozumění ostatním neúspěšným oferentům zasláno až 13. října.509
V týdnu od 3. do 9. října byla vyzděna, kamenem přikryta a cementovou maltou vyspárována ventilace
nad střechou (tj. nastavený ventilační komín). Dále byl na budoucí střeše prováděn škvárový beton se
spádem 12 cm, připravováno lešení k omítání fasády a vybourány dva stupně ve vstupu z chodby do
nového sálu (tj. původně vstupu na terasu).
V týdnu od 10. do 16. října pokračovalo vybourávání škvárobetonu v prvním patře (zjevně přerušené
výstavbou podpěr bednění stropu), jako vícepráce byl vyzdíván vybouraný parapet mezi galerií a sálem v
místech, kde měla být umístěna topná tělesa. Od čtvrtka byly odšalovávány betonové překlady oken,
usazovány okenní rámy a vyzdívány meziokenní pilířky. V sobotu byla odšalována hlavní římsa. Fr. Kadlec
přijal druhou splátku v podobě cheku na 29 270, 85 Kč a dále 7500 Kč v hotovosti.
V týdnu od 17. do 23. října byl škvárobeton na střeše pokryt jemným betonem pro přilepení
dřevocementové krytiny. Pokračovalo usazování okenních rámů a vyzdívání pilířků mezi nimi a začalo
omítání fasády. Výtah byl zkrácen do druhého patra. V betonové desce na schodišti (tj. stropu) začalo
prosekávání a následná úprava otvoru pro rameno schodů. Tamtéž bylo upraveno lešení. Usazen byl žlab a
lemování na střeše a byla položena první vrstva dřevocementové krytiny. V pátek byl odšalován strop v
rohové místnosti.510
V týdnu od 24. do 30. října proběhlo odšalovávání stropu sálu a pokračovalo se na střeše.
Dřevocementová krytina byla dokončena v úterý. Začala omítka fasády i obou místností a vytahován a
následně rozprostírán byl násyp na dřevocementovou krytinu. Pokračovalo se v úpravě stropu na schodišti.
Protože bylo rozhodnuto, že zábradlí schodiště má být dřevěné namísto betonového, bude nutné provést
navíc železobetonový trámec 20x10 cm. Proběhlo také zabednění předtím (jistě kvůli omítání) odbedněných
otvorů mezi sálem a galerií. Upraven byl otvor dveří z chodby do sálu.
Řešen byl problém s podlahou, neboť mělo jít o „frýzky do asfaltu“. V poválečných podmínkách ale
nebylo možné zakoupit přírodní asfalt a s umělým byly špatné zkušenosti, takže to nebylo možné provést.
Stavitelem bylo doporučeno provedení podle původního rozpočtu, tj. frýzků položených do granolitové (tj.
cementové) podložky.511
V týdnu od 31. října do 6. listopadu byly římsy na fasádě kryty plechem a vyskytl se i další problém s
podlahami. Podle rozpočtu měly být provedeny granolitové (tj. betonové) podložky, ale v rohové místnosti
507 Viz Přístavba (pozn. 494), Výroční zpráva za rok 1921 (pozn. 487), s. 19 a Zápisník 191421 (pozn. 463). Pro následující dva roky žel
zápisy z výborových schůzí chybí.
508 Viz Přístavba (pozn. 494), s. 912.
509 Viz Přístavba (pozn. 494).
510 Ibidem, s. 1217.
511 Ibidem, s. 1720.
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je trámový strop a bude nutné zřídit hrubou (dřevěnou) podlahu pod frýzky s násypem. Kadlec nabízí
provedení hrubé podlahy za 42 Kč za m2 a 7,60 za m2 násypu, což bylo schváleno. Následně bylo rozhodnuto
provést i ve velké místnosti frýzkovou podlahu na prkenném pokladě s tím, že dojde k jejímu zvýšení o 10
cm, což se do sálu vyrovná dubovými stupni. Podlaha bude upevněna na fošny tloušťky 4 cm, zadělané do
starého betonu šrouby kotvenými do dřevěných kolíčků nebo železem a dále, v místě kde podlaha klesá do
normálních polštářů. Proveden byl železobetonový "trámek" na schodišti, byla dokončena omítka a proběhlo
osazování „parníku“ (radiátor?) a sekání otvorů pro trubky parního topení.512
V sobotu 5. listopadu opět zasedla stavební komise. Referováno bylo o podané nabídce br. Kužela na
dubové schody za 8700 Kč s tím, že byla komisí dodatečně přijata. Schody přitom byly v tu chvíli už nejen
zadány, ale i hotovy a osazeny. Bratr arch. Králíček plán údajně viděl, schválil a také doporučil dub. Při
realizaci došlo oproti plánu k změně zábradlí, které nebude betonové ale dřevěné, což prý br. Králíček také
dodatečně schválil. Staré zábradlí (patrně železné) se mělo dát "nahoru k oknu" a schody měly být
napuštěny. Dodatečně byla schválena také předem vyplacená záloha 6 tisíc Kč na dřevo. Prostor schodiště
měl být vymalován po prázdninách a nutné byly i opravy po zednících. Omítka se totiž sbíhala a měla se
proto osekat a opravit.
Referováno bylo i o výše zmíněném problému s podlahami. Podle stavebních podmínek měla být
podlaha položena na granolit, což by byl problém protože granolit dle formulace v zápisu "nemá tu
soudržnost" (tj. parkety se k němu nepřilepí). Pomýšleno bylo proto na asfalt, který je ovšem nyní špatný a
předválečnému asfaltu se nevyrovná. Musel by se objednat ve Švýcarsku a nelze předem ručit za jakost.
Usneseno proto bylo na návrh br. Kadlece položit parkety na dřevěná prkna, čímž ale vznikne schůdek 10
cm, což bylo vzato na vědomí.
Staviteli Kadlecovi bylo zatím vyplaceno za tři stavební výkazy: I – 23 701, 50 Kč, II – 36 770, 85 Kč a III –
25 297, 93 Kč. Na návrh br. ing. Vlka bylo usneseno barvou sjednotit omítku nové fasády. Ta měla být podle
všeho řešena jako režná, z čehož lze vyvodit, že tak byla řešena i omítka původní. Ta ovšem jistě byla po více
než deseti letech dosti zašedlá a barevná korekce tudíž byla nutná.
Rozhodnuto bylo nový sál 2x vybílit a na jaře vymalovat. Světlo už bylo hotovo a mělo se zařídit zasklení
(světel?) Lakýrnické práce měl obstarat br. Škorpil, který měl napustit také podlahu a schody olejem nebo
fermeží. Koupeno bylo 16 kulatých železných stolů, čtyři stoly pro číšníky a jeden pro výčep. Začato bylo s
úpravou topení s tím, že pod tělesy bude betonový sokl.
Stávající pódium ve velkém sále mělo být rozebráno a nahrazeno novým, provedeným po vzoru pódia ze
staroměstského sokola a jeden metr vysokým. To vše ale až po koncertu Věnceslavu (15.12) a dorostenecké
besedě na konci roku. Jeviště mělo být mírně „svahováno“ a přizpůsobeno pro stavbu kulis. Plán měl
obstarat br. Kůžel.
Projednána byla i záležitost pamětní desky. Návrh vzešel z valné hromady, kde byl přijat a výbor jej po té
předal stavební komisi. Usneseno bylo doporučit pro valnou hromadu pozměňující návrh: „Budiž vsazena
pamětní deska na chodbě v prvním poschodí uprostřed v místě pod reliéfem Tyrše a Fügnera s povšechným
pojmenováním „Posmrtné památce bratřím vojínům padnuvším ve světové válce 19141918“, nikoliv jak původně
navrženo se jmény, protože není jisté jestli jsou všechna známa.“513
V týdnu od 7. do 13. listopadu probíhalo bourání lešení kolem nástavby a zadělávání otvorů po něm.
Vožen byl popel pod podlahu rohového sálu, hotova byla omítka na schodišti. Po schůzi hudebního odboru
bylo ovšem rozhodnuto o změně. Stavitel zhotoví hrubou podlahu s polštáři "pod frýzky" za ofertovanou
cenu 42 Kč za m2, ale "násyp" bude (patrně kvůli prašnosti) proveden jako cementovápenoškvárový beton a
to za cenu 16,50 Kč za m2.. Tuto cenu byl ovšem stavitel donucen snížit na 13 Kč za m2, tj. celkem 55 Kč za m2.
Ve schodišti byly "začištěny" rýhy vysekané pro kabely světla (tj. pro trubky?). Elektroinstalace jinak není
prakticky zmiňována, jen občas je uvedeno, že zedník pracoval s elektrotechnikem atp. Pracovalo se na
podlahách, vyzdívány a omítány byly betonové "podklady" (tj. soklíky) pod parní topení a proběhla i oprava
dlažby v chodbě (asi u dveří do nového sálu).514
512 Ibidem, s. 2023.
513 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491).
514 Viz Přístavba (pozn. 494), s. 2326.
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V týdnu od 14. do 20. listopadu byl dokončen násyp s betonem pod podlahu, proběhla oprava podlahy v
šatně a probíhalo sekání a zadělávání otvorů pro topení. Zbourán byl zbytek lešení a zazděny „rygoly“ po
něm. Vynášena a přibíjena byla prkna hrubé podlahy. Probíhalo bílení v místě topení a stavitel Kadlec dostal
třetí splátku v podobě šeku na 22 768,20 Kč Probíhalo čištění uvnitř i vně, odvážení přebytečných věcí a
stavitel předložil IV. výkaz práce.
V týdnu od 21. do 27.listopadu byly osazeny a začištěny parapety, dokončena hrubá podlaha a proběhlo
vysekání otvorů pro cvičební nářadí. Probíhalo též omítání "podkladů" parního topení, vysekávání rýh pro
rohy a jejich osazování (míněny zjevně ochranné lišty). Stavitel přijal IV. splátku ve výši 15 tisíc Kč. Povoz
zachytil a strhl pilíř u brány. Stavitel jej má opravit až nebude mrznout a zařídit, aby se dalo provizorně
uzavřít prostor.
V týdnu od 28. listopadu do 4. prosince pokračovalo osazování železných rohů a tytéž byly osazeny i na
hlavním schodišti. Proběhlo také vysekání a začištění omítek v prádelně pro objímky (?) a v kuchyni zazdění
rour topení. Prvního prosince byl objednán "kladeč frýzků" (tj. parketář). Proběhlo i vysekání otvorů nad
jevištěm, cementování základu pro topení ve výčepu a oprava omítek ve schodišti a na galerii.515
Prvního prosince se sešlo předsednictvo stavební komise kvůli jednání o pódiu s br. Kuželem. Navrženo
bylo 1) stolové 2) rámové 3) na kozách. Z těch bylo vybráno rámové (80 Kč za m2) jako nejpevnější a
nejskladnější, s tím, že nejdražší bylo stolové (120 Kč za m2). Rozhodnutí má být předloženo ke schválení
správnímu výboru. Rámy mají být hoblované, z dříví 8x8 cm, o velikosti 1x1 a 1x2m, 1m vysoké a deskami o
třech svlacích. Pódium má být přístupné dvěma schody vedoucími ode dveří podél zdí a s přední stěnou
krytou prkny se segmentem a výřezem pro nápovědu.
Pódium pro hudbu (v patře) mělo být vyrobeno úpravou původního pódia a to jako stupňovité. První
stupeň má být o rozměrech 50x200 cm, druhý 20x150 cm a třetí 20 cm vysoký a dlouhý "až do konce". Tj. se
třemi stupni a se zábradlím. Součástí tohoto stupňovitého pódia bylo i osvětlení, pro něž se zachoval plán
elektroinstalace.516
Teprve druhého prosince bylo uděleno stavební povolení na schodiště, které bylo ovšem v tu chvíli už
vyrobené a osazené.517
V týdnu od 5. do 11. prosince byly odvezeny zednické requsity, čímž byla práce zednická ukončena a ve
středu začalo pokládání frýzků. Br. Kadlec přijal II. část splátky na IV. výkaz za provedené práce ve výši
4712 Kč a 20 h. Dubové stupně mezi sál a galerii měla dodat firma R. Kužel.
Při kladení parket v rohové místnosti bylo zjištěno, že jde o II. jakost a bude vyžadována sleva. Pro sál ale
budou vyžadovány parkety prvotřídní. Dodavatel parket St. Vašák ovšem tvrdil, že parkety byly bezvadné a
že se o to bude klidně soudit. Vedení jednoty ovšem kontatovalo, že řešit to budou s Kadlecem a ne s
Vašákem, protože smlouvu na podlahu mají s Kadlecem. Dělník parketářský si pro změnu stěžoval, že
některá prkna jsou vyšší a je třeba je vyměnit a některá jsou špatně přibitá. Bude třeba obojí neprodleně
opravit. Zedník měl opravit praskliny ve velkém sále pod galerií vzadu.518
Další zasedání stavební komise proběhlo 27. prosince. Konstatováno bylo, že přístavba je hotova ale
podlaha nevyhovuje. Bratr Horáček a Vlk mají s firmou Vašák podlahu projít a nařídit konkrétní opravy.
Dále konstatováno, že špalety v otvorech jsou křivé, což má být opraveno po novém roce. Na jaře také mají
být opraveny oba utržené pilíře u vrat u ženských lázní. Dřevěné zábradlí má být stuženo železným úhlem,
navrch připevněným tak, aby se nehýbalo. Bratr stavitel Kadlec slíbil dát vše do nejlepšího pořádku.
Bylo usneseno žádat o úřední kolaudaci. Br. Hás předložil účty za vymalování schodišť a opravu chodeb
a schodišť vpředu za 1000 Kč a vymalování nového sálu za 1500 Kč, přičemž tento větší obnos byl jednotě
věnován jako dar. Br. Franěk zdarma vymaloval ženskou sborovnu. Strojník br. Víšek si stěžoval, že mívá
515 Ibidem, s. 2632.
516 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491) a Výroční zpráva za rok 1921 (pozn. 487), s. 20. Plán na elektroinstalaci uveden v seznamu
plánů, č. 6008.
517 Viz OKTSA (pozn. 78).
518 Viz Přístavba (pozn. 494), s. 3233.
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prázdné reservoiry, protože se mu pouští zbytečně voda. Zároveň oznámil, že v tomto čase opravuje prasklé
roury a proto neteče teplá voda. Zadní místnost měla být větrána a topena, tak aby vyschla.519

1922, drobnější opravy
Na zasedání stavební komise 22. března 1922 byla předložena revize účtů a rozhodnuto vyplatit veškeré
práce mimo 10% kolaudační raty (tj. jistiny) a 22 tisíc Kč za parketové podlahy, které měly být buďto
předělány nebo zlevněny. Celkový náklad byl 161 662, 06 Kč, přičemž po odečtení dvou výše uvedených
položek chybělo cca 6 tisíc Kč, které musel uhradit správní výbor. Při pozdějším výpočtu byl celkový náklad
upraven sumu 163 131, 71 Kč.520 Kvůli uplatnění daňových úlev bylo požádáno o kolaudaci. Následně
jednota požádala berní správu o zmíněné osvobození přístavby od daně domovní.521
Kromě toho byl projednán 13. února cvičitelským sborem správnímu výboru předložený návrh na zřízení
letního cvičiště s odůvodněním, že je potřeba mít letní cvičiště s předepsanými rozměry. Konstatována byla
prospěšnost snahy usilovat o totéž místo jako doposud a dle již zhotovených plánů, ovšem na menší ploše.
O tomto předchozím jednání a plánech přitom není nic známo, z textu ovšem vysvítá, že pronájem pozemku
v původně plánované větší výměře byl patrně příliš nákladný. Uvažováno bylo i o podpoře ministerstva
zdravotnictví a Červeného kříže.
Nakonec byl projednán návrh správce domu br. Horáčka na postavení zádveří ve vestibulu. Dle návrhu
vyžádaného na toto zádveří od br. Králíčka se mají vyzvat bratři Lojda a Kužel k podání nabídek. Návrh na
zakrytí galerie malého sálu (tj. patrně zasklení) byl prodloužen do letních prázdnin (míněno zřejmě jeho
předložení).522
Záhy došlo k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním přístavby a to 25. března 1922. Ten byl platný
zpětně k 31. prosinci 1921 a podle textu bylo vše provedeno dle schválených plánů a povolení z 5. září a 2.
prosince s jedinou výjimkou v podobě nepodbytí a neomítnutí spodní stany schodů. To mělo být uděláno
dodatečně, do května 1922 a stavební úřad měl provedení zkontrolovat.523
Na zasedání stavební komise 3. května bylo oznámeno, že stavitel Kadlec za přítomnosti bratří Vlka,
Bessera a Horáčka znovu prohlédl podlahu a uznal, že není provedena tak, jak má být. Následně bylo
jednáno o pronájmu pozemku na let. cvičiště, o letním cvičišti u sokolovny, kde bude nutno postavit novou
kolnu 8x3,6 m s lepenkovou střechou a upravit osvětlení, jednáno bylo i o „hradbě“ 2 m vysoké a o "plotě
kol dláždění" (tj. zřejmě mezi cvičištěm a dlážděnou komunikací k dovozu paliva) z trubek a drátu a
nakonec o koupi nového cvičebního nářadí (konstrukce na kruhy a hrazda) dle nabídky od Vyndyše za 6932
Kč.
Stavební komise zasedala i 25. května. Informováno bylo o ofertě br. Kůžela na výstavbu kolny za 2094
Kč. Práce měla být zadána. Cena plotu měla být ještě předložena ke schválení. Minule projednaná
objednávka nářadí od Vyndyše byla zadána. Údajně hotov byl Králíčkův plán zádveří524 a práci měli
provést stavitel Svoboda a br. Lojda, který měl udat cenu. 525 K této akci se ovšem žádná další dokumentace
nedochovala, pouze o ní bylo dále jednáno a nakonec byla roku 1923 provedena.
Poslední zasedání stavební komise v roce 1922 se konalo 16. září, kdy bylo jednáno o ohrazení cvičiště u
sokolovny. Plot měl být postaven tak jak byl už dříve schválen, pouze sloupy nesoucí ohradu měly být kvůli
stabilitě pod úrovní terénu zapuštěny až na metr hloubky. Vjezd (?) měl být udělán tak jak bylo schváleno, tj.
519 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491).
520 Volný list, vložený do Deníku Stavebního dozorstva z roku 190910 (viz pozn. 186), uvádí, že stavební i finanční komise shodně došly
k celkovým nákladům ve výši 163 131,71 Kč, z toho 45 184, 13 Kč tvořily dary, 98 202 Kč půjčky členů splatné během pěti let v pěti
„vlnách“, vždy zhruba po 20 tisících Kč, 11 696,63 Kč bylo zapůjčených správním výborem a 8 48,95 Kč bylo zadržených jako kauce
staviteli.
521 To je patrné z dopisu, zaslaného jednotě berní správou 13. května a požadující doplnění podkladů. Viz Meteor (pozn. 299).
522 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491), žádost cvičitelského sboru z 13. února je uložena v ASL, viz Dopisy správního výboru (pozn.
446).
523 Viz OKTSA (pozn. 78).
524 Plán se nám nedochoval.
525 Viz Meteor (pozn. 299).
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se třímetrovými sloupky a jedněmi vraty. Na sloupky mělo být upevněno el. osvětlení. Usneseno bylo zadat
práci br. Kůželovi.
Těmto informacím odpovídají materiály z archivu stavebního úřadu, podle nichž plán na ohrazení
cvičiště u budovy526 pocházel z června 1922. Jednalo se o jednoduchý a dosti vysoký dřevěný plot, který měl
být dle dochovaného stavebního povolení z 22. září natřen nekřiklavou barvou a řádně udržován. Hotov byl
zřejmě záhy, neboť ze 4. října se dochoval zápis o jeho nátěru.527
Stavební komise také jednala o reklamaci parketové podlahy, která prý byla znovu ohoblována, ale
přesto nebyla shledána prvotřídní a proto má být žádáno o slevu. Jednáno bylo i o upevnění kruhů, o zadání
práce na ohrazení, br. náčelník si stěžuje mj. na "vady teplé i studené vody" ve sprchách a na nedostatek
tepla v šatnách. Už minule projednané a zdánlivě i zadané zádveří "bude přece nutno udělat" (?). Projekt má
na Králíčkovi vyžádat br. Besser. Zároveň bylo jednáno o letním cvičišti.528
Zmíněné informace o průběhu reklamace parketové podlahy doplňují dva dochované dopisy. První,
adresovaný jednotě Františkem Kadlecem 16. června, je reakcí na nedochovaný dopis jednoty ze 7. června.
Stavitel sděluje, že jedná o opravě s firmou St. Vašák a to sice zatím bezvýsledně ale že doufá v brzkou
dohodu. Ještě před tím ovšem prý musí vyzvat soudní komisi k posouzení odpovědnosti za horší kvalitu
parketové podlahy. Ohledně přeraženého sloupku pak sděluje, že opravu už provedl a opravy parket jistě
budou hotovy během prázdnin.
Druhým dochovaným je průklep dopisu, jednotou adresovaného Kadlecovi 27. listopadu 1922.
Provedená oprava ohoblováním hran prý jakosti parket nikterak nepřidala a tudíž podlaha nemůže být
přijata jako první jakost, což bylo ve smlouvě požadováno. Sokol tudíž ze zadržené sumy jako rozdíl mezi
první a druhou jakostí srážel 6 Kč na m2, což při ploše 143, 62 m2 činilo 861, 72 Kč. Následně se správní výbor
Kadlece tázal, zda toto řešení přijímá a pokud ano, žádal jej o zaslání účtu, na který má být snížená suma za
parketovou podlahu složena.529
Další, vcelku drobné opravy budovy uvádí i výroční zpráva za rok 1922. 530 Vedle doplnění informací o
výstavbě kůlny na nářadí ve dvoře, zmiňuje malování "druhé místnosti" sborovny, kuchyň, výčep, spodní
část sálu a dvě místnosti bývalé sborovny. Kromě toho je zmíněna oprava stolů ve sborovně,
nespecifikovaných hodin (v sále?), venkovního osvětlení a lokální oprava rozvodu topení a odpadu.
Zmíněny jsou i opravy nářadí a dalšího inventáře, který byl zároveň mírně rozšířen.

1923, letní cvičiště, pamětní deska padlým, zádveří a další opravy
Hlavní stavební akcí roku 1923 byla nepochybně výstavba nového letního cvičiště. Dle pozdního údaje z
roku 1936 firma Grab původně vyhlédnutý pozemek nehodlala pronajmout ale nabídla jiný, který si jednota
posléze pronajala.
Poprvé o letním cvičišti jednala stavební komise 12. března. Pozemek ležel pod sady na zámeckém vrchu,
měl mírně lichoběžný tvar s délkou přes 200 m a šířkou na jedné straně 45 a na druhé 55 metrů. Převýšení
pozemku ovšem činilo přes 10 metrů. Pronájem byl schválen a br. ing. Vlk byl pověřen jednat se správou
firmy a vyhotovit plány ke smlouvám i ke stavbě oplocení, boudy pro hlídače, záchodů, pavilonu a zřízení
vodovodu. Nájem měl být nejvýše 1000 Kč ročně a měl se projednat v mimořádné valné hromadě. Firma
Grab následně odpověděla, že by na pozemku vypěstovala as 20 metráků prima pšenice a žádá jako nájem
totéž co tato stojí dle ceníku 1/IX obilní burzy (neuvedeno, kolik to je), což bylo jednotou podle všeho
akceptováno.
Desátého dubna o věci jednal správní výbor, hned 11. dubna byl magistrát požádán o povolení k úpravě
nového hřiště a stavbě budov a bylo navrženo svolat místní komisi. Dvacátého prvního dubna o věci jednala
stavební komise, na níž bylo sděleno, že náklad na stavbu cvičiště podle mezitím dodaných ofert by byl
celkem 118 766, 50 Kč, což by znamenalo, že finanční odbor musí sehnat 130 tisíc Kč. Výkop se má provést
526 Viz Soupis plánů, plán č. 6009.
527 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491) a OKTSA (pozn. 78). Formulář zaznamenávající práce na plotě s nimi přitom patrně omylem
spojuje i výstavbu nového letního cvičiště, konanou na jiném pozemku o rok později.
528 Viz Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491).
529 Viz Meteor (pozn. 299).
530 Výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1922, s. 18, ASL.
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svépomocí a stavbu schválila stavební komise (patrně magistrátu) s tím, že půjde o stavbu provisorní,
záchody budou svedeny do žumpy a chodník bude popelový.
Kvůli zřízení cvičiště byla svolána mimořádná valná hromada na 27. dubna. Ta ovšem nebyla
usnášeníschopná (byla potřeba 1/5 členů, tj. 359, ale sešlo se jich pouze 249). Bylo na ní referováno o letním
cvičišti a o nákladu asi 130 tisíc Kč a o povinném odpracování dvaceti hodin práce pro každého člena s tím,
že za každou neodpracovanou hodinu musí člen zaplatit 5 Kč. Kromě toho měla být vyhlášena povinná daň
60 Kč na dospělého člena, 20 Kč na dorostence a 10 Kč na žáka, splatná během dvou let.
Usnášeníschopná ovšem nebyla ani další valná hromada, konaná 4. května (sešlo se pouze 302 členů). O
hřišti bylo opět jednáno a schváleno aby byla uzavřena smlouva o pronájmu a práce na vybudování cvičiště
má být dobrovolná.
Na zasedání správního výboru 8. května bylo referováno i o průběhu prací na letním cvičišti. Hotovy
měly být za dva měsíce, plot byl koupen za 26 tisíc Kč a osazen i s betonovými sloupky měl být svépomocí.
Požádáno mělo být o subvence a byl najat noční hlídač. br. Nehasil za 150 Kč týdně. Stavební povolení,
pravděpodobně především na budovy a dřevěný plot, došlo z magistrátu na stavební úřad 17. července.
Samotné odkopávání pozemku začalo hned 6. května s tím, že zpočátku šla práce velmi rychle kupředu ale
později se značně zpomalila.
Desátého července bylo konstatováno, že peníze od členů na letní cvičiště přicházejí pomalu. Přišlo 140
splátek ve výši 18 tisíc Kč a bylo potřeba 88 tisíc Kč. Chybělo tedy 70 tisíc. Dle výroční zprávy se navíc po
počáteční ochotě množství přicházejících peněz výrazně snížilo a reálně hrozilo, že už objednaní práce
nebude z čeho platit.
Dle interpretace členů stavební a finanční komise "nevzala" mladší generace Sokola práci na letním
cvičišti "příliš vážně", což by vysvětlovalo i neúspěch při svolávání valných hromad. Tomu odpovídá
statistika, podle níž bratři do 26 let odpracovali celkem 2825, 5 h, bratři mezi 2635 lety 2068, 75 h, bratři nad
35 let 7557, 75 h a sestry bez rozlišení 2465, 75 h. Dvacátého pátého července je přímo zaznamenáno, že
"zatímco staří bratři pilně pracovali na letním cvičišti mladší chodili okolo zrazovali je a kritizovali, ač je
hřiště určeno především pro ně". Ve výroční zprávě je pak konstatováno, že dobrovolná povinnost je pro
velkou většinu tehdejšího členstva "pojmem úplně neznámým".
Nastalá situace asi do jisté míry vypovídá o značně odlišných podmínkách fungování a vlastně i vnímání
smyslu Sokola v době starého mocnářství a v době první republiky. Mladá generace už parně vskutku
nebyla zvyklá přinášet tak výrazné oběti jako jejich otcové a dědové. Přesto se zdá, že minimálně z části šlo
také o projevy určitých osobních sporů a napětí, která lze ostatně tušit i za složitým jednáním o umístění
pamětní desky (viz níže). Tomu nasvědčuje i formulace výroční zprávy, v níž je nezájem části členů o práci
při budování letního cvičiště spojován s "nezřízenou agitací několika zaslepenců, kteří staví své já nad zájem
jednoty". Navíc je v textu zmínka i o případné ostudě, která by při nedokončení hřiště jednotě vznikla "před
nepřátelskou jí veřejností libeňskou", což opět jistě cosi vypovídá nejen o oné "nepřátelské veřejnosti" ale
také o napjatých vztazích v jednotě samé.
Navrženo proto bylo vytvoření Staré gardy, která financování zajistí. To se stalo na mimořádné schůzi
správního výboru 19. července, na níž současně zanikly odbory finanční a stavební.
Dle výroční zprávy šlo o "sdružení starších členů TJ. Sokol v PrazeLibni", založené "za účelem morální a
finanční podpory podniků bratrské jednoty". Členský příspěvek Staré gardy činil 25 Kč ročně a sdružení,
které bylo v první fázi tvořeno pouze členy obou rozpuštěných komisí, následně oslovilo s nabídkou vstupu
dalších 173 členů jednoty, z nichž se během prvního půlroku existence sdružení přihlásilo 68 členů.
Způsobem, jímž Stará garda získávala finanční prostředky byly jednak příspěvky, půjčky a dary a dále
Starou gardou pořádané zábavní podniky.
V červenci a srpnu počalo budování plotu tesařským mistrem bratrem Josefem Svobodou. Betonové
sloupky provedli bratří svépomocí. Budování zděného domku sokolníka začalo v září a stavěl jej jako
nejlevnější oferent bratr Záběhlický. I v tomto případě z podstatné části z darovaného materiálu. Desátého
září bylo na dokončení letního cvičiště pro pokročilou dobu nutné najmout dělníky za plat. Kolaudace
proběhla 14. listopadu, ale samotné hřiště v té chvíli ještě nebylo zdaleka hotové a práce tudíž pokračovaly i
v následujícím roce. Už v zimě 192324 bylo ovšem na letním cvičišti vytvořeno zimní kluziště.
Hotové hřiště, jeho slavnostní otevření v roce 1924 i brigádnické budování zachycují historické
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fotografie.531
Kromě toho byla věnována pozornost pamětní desce padlým ve světové válce. Už v době výstavby
budovy bylo počítáno s umístěním dvou pamětních desek, jmenovitě připomínajících ty, kteří se výrazně
podíleli na budování sokolovny a to na bočních galeriích ve vestibulu.
Návrh na desku válečným obětem je poprvé zaznamenán až na počátku roku 1920, kdy byl schválen
valnou hromadou. Správní výbor návrh předal stavební a finanční komisi, které shodně doporučily
jednoduchou desku bez jmen a s textem "Památce padlých bratří ve Světové válce 19141918". Deska měla být
umístěna na témže místě, kde se dnes nachází pamětní deska padlým ve Druhé světové válce, tj. v příčné
chodbě mezi vstupy do velkého sálu. Jak se dozvídáme jinde, nacházel se zde reliéf Tyrše a Fügnera, s tím že
deska měla být umístěna pod ním. Tento návrh byl na počátku roku 1922 opět předložen k rozhodnutí valné
hromadě. Ta ovšem opět, navzdory argumentaci správního výboru i členů obou zmíněných komisí,
odhlasovala desku se jmény. Přes výraznou snahu shromáždit všechna konkrétní jména, data narození a
úmrtí a další důležité údaje, například místo padnutí, se to za celý rok 1922 nepodařilo.
Na valné hromadě 4. března 1923 bylo o problému jednáno opět. Správním výborem bylo poukázáno na
problém se získáním přesných údajů a po proběhlé diskusi, v níž prosazovatelé desky se jmény podle všeho
správní výbor podezírali z liknavosti či neochoty, byla k řešení tohoto tomuto problému ustavena čtyřčlenná
komise.
Stavební komise o desce jednala opět 30. června. Sděleno bylo, že bratr Králíček se ohledně návrhu dosud
neozval a bylo usneseno, že ho má bratr Schrötter oslovit osobně a požádat i o účet (za už provedený
návrh ?). Bratr Svoboda jej totiž měl v úterý 3. července doručit. Bratr Hruška následně navrhoval, že by
deska měla mít rozměry 150x100 cm, mají na ní být použita lisovaná písmena a má být provedena se
štukatérskou ozdobou.
Správní výbor o desce jednal 7. srpna, neboť už byl k dispozici návrh Emila Králíčka. Jak se dozvídáme z
mladších písemností, provedl Králíček tento návrh na výslovné přání jednoty a s tím, že nedoporučil ani
danou formu ani navržené umístění. Deska měla mít rozměry 210x130 cm a umístění "v chodbě proti
schodišti", tedy opět na místě pozdější desky obětem Druhé světové války. Vyžádáno proto bylo stanovisko
umělecké komise ČOS. Dodatečně bylo navíc sděleno, že už pohled na hotový návrh přesvědčil správní
výbor, že je daný návrh obtížně uskutečnitelný. Existovala obava 1) aby deska svou mohutností nepoškodila
"vnitřní nádherný vzhled" vestibulu 2) zda umístění na rušné chodbě vedle tělocvičny, používané i k
plesům, nepoškodí nutnou pietu k zemřelým 3) aby deska nebyla poškozena nářadím, jímž zde bývá často
manipulováno.
Jak bylo sděleno na výborové schůzi 9. října, byla "záležitost předána uměleckému sboru Č.O.S. Všichni na
slovo vzatí odborníci (bří arch. Dryák (předseda komise), arch. Beránek, arch. Králíček a ostatní) nedoporučují
umístiti desku ve smyslu usnesení valné hromady do středu zdě I. poschodí, nýbrž po stranách na podestách, nebo v
místnosti cvičitelských sborů na levé straně uvnitř druhé místnosti. Deska v původním provedení se jmény vyžadovala
by značného nákladu finančního (kolem 78000 Kč). V zásadě nedoporučují desku vůbec, ale trvámeli na provedení,
doporučují menší, event. beze jmen. Se jmény stačila by též pěkná, v elegantním provedení malá kovová, která mohla by
se umístiti ve sborovně."
Opět dodatečně se dozvídáme, že komise nedoporučila navrhované provedení v černém mramoru a
konstatovala, že v navržené podobě by deska měla šířku cca 2 m a výšku cca 8090 cm. V textu zápisu z
výborové schůze zmíněné umístění ve sborovně údajně komise doporučila jako "méně vhodné".
Vyslovit se měla zvláštní komise, do níž měli být pozváni "bratři hájící stanovisko desky se jmény", ve
které by byla přečtena všechna dosavadní stanoviska a diskutováno o způsobu financování. Pokud by se
komise vyjádřila pro desku v původně plánované podobě, nechtěl na sebe správní výbor vzít tak obrovský
náklad a musela by se k jeho odhlasování svolat členská schůze. Pokud by ale komise došla k závěru, umístit
desku jinam nebo v jiném provedení, musela by se pro změnu svolat mimořádná valná hromada, protože
531 Zápisník TJ. Sokol v PrazeLibni od března 1923 do 4.12 1923 (vloženy i násl. strojopisné zápisy), nestránkováno, ASL, Výroční zpráva TJ
Sokol Libeň za rok 1923, s. 1516 a 1923, ASL a Zápisník Věrné Gardy (viz pozn. 491).
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jenom ta může změnit přijaté usnesení valné hromady.
Spolu s instalováním desky by ovšem dle stanoviska umělecké komise ČOS, respektive architekta
Dryáka, který byl komisí na místo vyzván, bylo nutné vymalovat vestibul, neboť "malby nynější naprosto se
nehodí k celkovému stylu budovy a velice rušivě působí při vchodu do sokolovny a celou budovu tím znehodnocují".
Náklad na toto vymalování by se opět pohyboval v řádu několika tisíc korun.
O desce bylo opět jednáno na výborové schůzi 6. listopadu. Usneseno bylo umístit ji "na podestách u
schodiště" (tj. na stávajícím místě), měla být z bílého mramoru, podélná, se jmény uspořádanými ve třech
sloupcích. Návrh měl provést Emil Králíček a o celé věci včetně financování měla rozhodnou členská schůze,
na níž byl Králíček pozván aby umístění desky "ze stanoviska uměleckého" odůvodnil. Současně mělo být na
této schůzi rozřešeno připsání jména bývalého člena cvičitelského sboru br. Karla Suchýho, který ve válce
také padl.
Členská schůze 18. prosince schválila po zajímavém a obsáhlém vysvětlení br. jednatele Schröttera a br.
Králíčka téměř jednomyslně návrh, aby byly vyvěšeny tři návrhy na desku, umístěnou na podestě schodiště
s tím, že původní místo je nevhodné.
Emil Králíček upozornil, že žádoucí umístění na podestě si v budoucnu vyžádá umístění ještě jedné
pamětní desky co protějšku. Zároveň žádal o změnu původního usnesení jednoty ohledně podoby desky s
tím, že pokud nestačí jednoduchý text a musí na ní být jména, aby byly alespoň vypuštěny podrobnosti jako
jsou data narození a úmrtí, místo padnutí atp. "Při jeho řeči byl několikráte přerušován bratrem Hudečkem, který
užil též několik výrazů neparlamentárních, v životě spolkovém sokolském nepřípustných a byla mu udělena za souhlasu
většiny členstva bratrem starostou přísná důtka."
Zmíněné tři návrhy měly být na papír v měřítku 1:1 nakresleny a vyvěšeny. Šlo o 1) návrh dle původního
usnesení se jmény a ostatními podrobnostmi 2) se jmény ale bez podrobností a 3) bez jmen s povšechným
jmenováním. Čenstvo se mělo vyjádřit v příší valné hromadě, kdy byl nakonec většinou 210 hlasů ze 400
přítomných schválen třetí návrh, tj. deska bez uvedených jmen.532
Kromě toho bylo stavební komisí 7. srpna 1923 opět jednáno o ofertě na práce spojené s dveřmi ve
vestibulu (tj. zádveřími) dle návrhu lacinějšího oferenta, br. Šuláka, za 4500 Kč a o tom, že elektrické světlo
před sokolovnou bylo převedeno do režie obce. Realizaci zádveří u dvou vstupních dveří v tomto roce
zmiňuje i výroční zpráva. O zmíněném převzetí světla před budovou obcí pak hovoří i dopis magistrátu z
26. listopadu, podle něhož "za účelem uličního osvětlení převezme do své péče a užívání vedení a tři osvětlovací
tělesa nad hlavním vchodem do sokolovny a žádá volný přístup, pokud bude třeba". Sokol 30. listopadu odpověděl,
že nečiní námitek. Patrně současně bylo rozhodnuto, že budou odstraněny plynové kandelábry před
budovou.
Upraveno bylo cvičiště vedle budovy (dovoz písku, zahradnické práce) a v prázdninových měsících
došlo i na opravy přímo v budově. V šatnách byly opraveny betonové podlahy a v příčné chodbě mezi
vstupy do velkého sálu byl zazděn výklenek a opraveny stropy pod galerií ve velkém sále. Tyto zednické
práce provedl zdarma pan Josef Rezek. Taktéž zdarma opravil výmalbu chodeb a schodiště malíř bratr Jan
Franěk, načež lakýrník bratr Alois Valter provedl nátěr spodních pásů kolem zdí v chodbách a schodištích
olejovými (fermežovými) barvami. Taktéž zdarma natřel bratr František Mníšek plot, dvoje železná vrata a
branky na házenou, které navíc předtím "okoval". V kuchyni byla zřízena "elektrická ventilace" a do
základního kamene byl kameníkem bratrem Václavem Hofmannem vytesán letopočet.
Kromě toho byl dále rozšiřován inventář budovy. Kromě tělocvičného nářadí šlo především o sporák do
výčepu a dva stoly a hodiny do kuchyně.533

1924, realizace pamětní desky, průběžné opravy, letní cvičiště
Roku 1924 pokračovala práce na přípravě pamětní desky padlým. Jedenáctého března sdělil br. arch.
Králíček, že jakmile obdrží text, zhotoví přesný návrh na desku. Na schůzi předsednictva 14. března byl vzat
532 Viz Zápisník 1923 (pozn. 531), Zápisník Věrné Gardy (viz pozn. 491) a Poznámky a výpisy (pozn. 243).
533 Ibidem a Výroční zpráva za rok 1923 (pozn. 531), s. 1718.
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na vědomí dopis K. Vaníčka, člena předsednictva ČOS a „písmáka sokolského“, s návrhem několika
vhodných textů na pamětní desku. Přijat byl návrh „Abychom svobodně mohli žít my, v oběť jste život svůj
přinesli Vy“. Osmého dubna toto rozhodnutí schválil celý výbor a br. Králíčkovi byla zadána práce na
návrhu. Následně byl týž upomínán o zaslání návrhu, pokud možno v době nejkratší. Třetího června už je
konstatováno, že br. Králíček předložil návrh desky a navrhuje ji umístit nad okno z bytu sokolníka, jež by se
zazdilo (tj. na fasádě budovy ?). Bylo usneseno setrvati na původním umístění.
25. července byl návrh br. Králíčka na pamětní desku definitivně schválen. Deska má být silná 2,5 cm,
mramorová, s konsolemi a zasazená do zdi v 1. patře sokolovny. Desku provede firma Antonín Beran za
1750 Kč, neboť byla výrazně levnější než firma Hofmann, která požadovala 2297 Kč. O zadání provedení
desky byl výbor informován 5. srpna s tím, že Králíček byl požádán o dohled. Druhého září máme k
dispozici zprávu o osazené desce. Kupodivu není jasné, kdy a jak byla deska odhalena. Jako
nejpravděpodobnější termín by ale připadal v úvahu 28. říjen, kdy bylo připomínáno šesté výročí vzniku
Československé republiky.534
Pokračovala i práce na letním cvičišti. Od 1. dubna byl budován domek pro občerstvení a skladiště
nářadí, proběhly zahradnické úpravy a byla upravena dráha. Instalovány byly vlajkové žerdě, osvětlení i
nezbytný "sokolík" nad branou. Šestého května byla Staré gardě poskytnuta záloha 20 tisíc Kč na 4% úrok na
zaplacení všech řemeslníků.
Cvičiště bylo slavnostně otevřeno 29. června, kdy jej zároveň Stará garda předala zpět jednotě.
Konstatován byl ovšem také malý zájem o podniky pořádané jednotou a bylo doporučeno přijímat jen ty,
kteří jsou skutečně aktivní a především navštěvují cvičení. To už se ovšem v podstatě dělo, neboť jen za rok
1923 se stav členů se snížil o více než 200 (úmrtí, vystoupení a vymazání neplatičů).
O dovolení používat hřiště požádalo záhy po otevření sousední reálné gymnasium, což bylo čtvrtého září
schváleno. Na téže schůzi bylo na náčelníkovu žádost povoleno i zřízení tenisového hřiště na letním cvičišti
a to v místě původně vyhrazeném pro kuželník Staré gardy, neboť "tenis patří rovněž do osnovy cvičební" a
navíc zde v zimě bude zřízeno kluziště pro členy na "hru  hockey".
Jedním z finančních zdrojů Staré gardy se stalo loutkové divadlo, které na počátku roku začal
provozovat cvičitelský sbor a to hrou "Kašpárek v Egyptě". Osmého dubna je zmíněno nakoupení látky na
zakrytí jeviště a oken. Představení se evidentně osvědčila, neboť 6. května náčelník žádal propůjčení malého
sálu, s odůvodněním že k loutkovému divadlu dosud používaný přístavek jest nedostatečný. Sedmého října
bylo loutkové divadlo propůjčeno Staré gardě a 11. listopadu rozhodnuto, že divadlo bude hrát v "přístavku
na galerii", tj. v sále přistavěném roku 1921, kde pak působilo dalších téměř dvacet let. Na úhradu letního
cvičiště ovšem šel i výtěžek zimního bruslení, pořádaných "biografických představení" a dalších aktivit.535
I v roce 1924 byly prováděny opravy budovy. Hned 14. března bylo schváleno, aby byla zhotovena
ventilace v síni hudební a současně vzato s povděkem na vědomí, že uvolil se jeden bratr z hudebního sboru
ji vymalovati "barokovým slohem". Osmého dubna pak bylo referováno o vymalování hovorny a o daru 3 kg
vazeliny na linoleum v sále na stěnách (tj. ona "tajuplná" lingrusta?) a 37 kg oleje na parketovou podlahu
tamtéž. Šestého května bylo konstatováno, že v přísálí je nedostatek topných těles a br. domácí správce žádá
o jejich dokoupení nákladem asi 2000 Kč. Trubky se mají se vést šatnami, čímž se využijí i na jejich vytápění.
Někdy v té době došlo dle výroční zprávy také, zřejmě v souvislosti s níže zmíněnou zakázkou na stoly do
sborovny a truhlíky na balkon, k přepažení chodby u výčepu.
Třetího června domácí správce upozornil na nutnost opravy hromosvodů (údajně bylo třeba vyměnit
dráty železné za měděné) a obnovu nátěrů oken a dveří zvenčí, neboť ty sice byly provedeny po válce,
ovšem následkem tehdejšího nekvalitního válečného materiálu jsou už nyní ve špatném stavu. Na obojí měli
být vyzváni zájemci o provedení s tím, že o nátěrech rozhodne příští výbor. Bratr pokladník v té souvislosti
upozornil na značnou finanční vyčerpanost. Následně bylo sděleno, že výměna hromosvodů nebude nutná a
nátěr oken a vrat se odloží na příští rok, neboť došlé nabídky zní na dosti vysoké sumy (nejlevnější byla na
11 442, 52 Kč, další 13 576, 70 Kč a 13 526, 30 Kč). Zároveň se o této opravě mělo dát vědět obci, která je
povinná hradit polovinu nákladů. V souvislosti s právě probíhající údržbou také měla být městská rada
534 Zápisník (výborových schůzí) 26.2.19243.2.1926, s. 8, 21, 39, 43, 51, 5657, ASL a Poznámky a výpisy (pozn. 243).
535 Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 12, 24, 29, 35, 47, 63, 77, 79, 83 a Výroční zpráva TJ Sokol Libeň za rok 1924, s. 17, ASL.
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požádána, aby čištění a opravy reservoiru a trubek byly prováděny v srpnu kdy má jednota prázdniny a ne
v červnu a červenci, kdy jsou sprchy nejvíce potřeba.
25. července bylo oznámeno, že je třeba vymalovat záchody v sokolovně a byly povoleny opravy mříží u
ústředního topení. Stesky na finanční vyčerpanost budováním letního cvičiště a přístavbou sokolovny se
ozvaly opět 2. září, v souvislosti s provedenými a prováděnými opravami. Nalakováno bylo topení a troje
dveře, vymalováno kolem už hotové pamětní desky a na záchodech. Opraveny byly mříže u topných těles v
sále. Topná tělesa byla pořízena do šaten, na galerii a do výčepní místnosti (tedy tam, kde byla roku 1921
výrazně zredukována). Práce na jejich instalaci, prokopání děr a položení 21 m parních rour bude hotova do
konce září. V místnosti pro ukládání nářadí mělo být doplněno světlo. 7. října bylo schváleno provedení
opravy v sále. Různé opravy, především sprch, zrezivělých rozvodů (voda, topení) a ucpaných
vzdušníkových kanálů, byly druhého prosince požadovány pro příští rok s tím, že obci už byly kvůli
spoluúčasti oznámeny.
Během roku došlo také k vyčištění a opravě světel v sále (použito 65 žárovek) a k pořízení nových podlah
do bytu br. sokolníka.536
Pokračovalo opět i rozšiřování inventáře budovy. Především hned 14. března bylo rozhodnuto, že mají
být do sborovny cvičitelských sborů zakoupeny stoly za cca 2000 Kč a na balkóně se nají zřídit se dřevěné
truhlíky na květiny. Šestého května bylo oznámeno, že zakoupené stoly v podobě podkovy jsou už umístěny
ve sborovně. Zaznamenáno je i pořizování a opravy různého dalšího nábytku a jiného inventáře.
Poněkud kuriózní angažmá Emila Králíčka zmiňuje zápis ze 6. května, kdy byly na jeho návrh koupeny
čtyři záclony od sestry Šourkové na dvéře u vchodu do sálu a dány sestře Sýkorové k vyšití přes prázdniny.
Čtvrtého září bylo oznámeno, že záclony byly vyšity a jistě i zavěšeny.537

1925, druhá pamětní deska a průběžné opravy
V podobném duchu probíhal i následující rok 1925. Z oprav v budově je 3. února zmiňováno plánované
(?) hoblování podlahy za 1960 Kč, s tím, že to je o mnoho víc než předpokládaných 700 Kč. Z 18. března je
zmínka o v prosinci požadovaném čištění kanálů „vzdušného vedení“. Osmého dubna je zmíněna oprava
střechy na levé straně sokolovny (míněna jižní terasa?) a při zavážení koksu uražený sloup u vjezdu.
Dvacátého pátého května sdělil 14. odbor stavební úřadu magistrátu (požární), že při kontrole v budově
shledal nedostatky v podobě neoznačených skříněk dvou požárních kohoutů na nichž mělo být veliké
písmeno „H“ (hydrant) a ve skříňce poblíž kotelny chybějící vybavení pro první hasební zákrok (dle výroční
zprávy chyběla desetimetrová požární hadice). Závady bylo nutno do 4 týdnů odstranit. 28. června jednota
sděluje, že došlo k nápravě.
Třetího června bylo rozhodnuto o povedení potřebné opravy oken (patrně míněn nátěr). Naopak prvního
července byl zamítnut návrh na vymalování chodeb. Provedena ale byla oprava střechy a výměna žlabů,
přičemž není jasné, zda jde o opravu zmiňovanou už 8. dubna, nebo o nějakou další. 12. srpna bylo
referováno o zakoupení 20 Kg fermeže a dále žárovek a vypínačů. 2. září pak o tom, že br. Hás provedl
opravu výmalby v sále, malování obou přísálí, šaten, sprch a schodiště538 za 1400 Kč.
Kromě toho bylo sděleno, že zakoupených 20 kg fermeže nestačilo a bylo třeba dokoupit 15 kg. Tento
výdaj jistě souvisel s úpravou podlahy v sále, která byla dle výroční zprávy napuštěna horkou fermeží a
předtím jistě hoblována. Provedeny byly i opravy a čištění osvětlovadel a některé další drobné opravy
budovy (čištění "rour při ventilaci", výměna poškozených okapních svodů a jedné trubky v rozvodu
ústředního topení, neuvedené drobné zednické práce). Mimo nátěr oken provedl br. Tietz také nové heslo a
sokolský znak v tělocvičném sále. O prázdninách byla budova také důkladně vyčištěna. Drobné zámečnické
opravy jsou zmíněny i v říjnu. V prosinci byly čištěny komíny.539
Hned 7. ledna se konala mimořádná slavností schůze k šedesátinám (nepřítomného) bývalého starosty
536
537
538
539

Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 16, 35, 40, 4648, 53, 64, 66, 67, 69, 92 a Výroční zpráva za rok 1924 (pozn. 535), s. 14, ASL.
Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 17, 2627, 35, 39, 76 a Výroční zpráva za rok 1924 (pozn. 535), s. 14, ASL.
ve výroční zprávě sprchy a schodiště nezmíněny
Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 104, 14, 20, 30, 35, 38, 4243, ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a Výroční zpráva TJ Sokol Libeň
za rok 1924, s. 1112, ASL.
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Františka Filipa. Byla pronesena zdravice, děkováno za podíl na vybudování sokolovny, a v písemné podobě
poděkování s přáním doručeno štafetou. Dvacátého sedmého února byl přednesen návrh br. Bloudka, aby
byla starostovi Františku Filipovi k jeho šedesátinám zasazena pamětní deska proti desce padlých. Návrh
byl výborem podpořen a jednomyslně přijat. Prvního března návrh na desku Františku Filipovi jednomyslně
schválila i valná hromada. Jedenáctého března doporučuje umístění desky proti desce padlým i br. arch.
Králíček.
Druhého září bylo schváleno znění textu: "V čele se svým starostou, bratrem / Františkem Filipem, / postavilo
roku 1909 členstvo budovu tuto / sobě i budoucím / a věnovalo ji výchově v sokolské vytrvalosti, národní kázni / a
lidské pospolitosti“ a vybrána levnější firma br. Hofmana (1650 Kč) oproti dražší br. Berana (1940 Kč). 9. října
byla deska za Filipovy přítomnosti odhalena. Nepřítomní bratři Králíček a Bedrna (jednatel v době
výstavby), byli pozdraveni dopisem, na který Králíček opět dopisem reagoval. Dle zápisu v něm "vzpomínal
starých časů a vřele psal o cílech sokolských".540
Pokračovaly i určité práce na letním cvičišti. Prvního července bylo oznámeno vybudování vloni
schváleného tenisového hřiště na letním cvičišti. 12. srpna bylo bylo urgováno osvětlení a referováno o tom,
že je u cvičiště třeba zřídit hlubší "zákop" s tím, že o to už byl požádán stavební úřad. Jak se dozvídáme z
žádostí městské radě z 31. srpna a 2. září, šlo o prohloubení "rigolu" nad letním cvičištěm, protože tudy při
deštích vnikala voda. Městská rada 10. října sdělila, že "městský úřad sadový" při prohlídce závadu
konstatoval a dá ji při podzimních úpravách sadových odstranit.
Kromě toho bylo 2. září sděleno, že Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy povolilo
jednotě příspěvek 8000 Kč na letní hřiště za předpokladu, že se podá zpráva o činnosti, výkaz o užití peněz a
hřiště bude propůjčeno školní mládeži. Čtvrtého listopadu pak bylo sděleno, že povolení používat letní
cvičiště bylo uděleno také měšťanské škole u zámku. Kromě toho byly 7. října zmíněny další práce na letním
cvičišti.541
Zajímavý konflikt se daný rok projevil ohledně využívání tělocvičny. Protože se blížil slet, bylo potřeba
věnovat větší množství času nácviku, což pochopitelně znamenalo omezení jiných aktivit. Kromě nácviku
jednota daný rok pěstovala i atletiku, plavání (v pronajaté plovárně "na Špičce"), šerm, lyžování, tenis,
házenou, hokej, bruslení a volejbal.
Hned 20. ledna tvrdil bratr náčelník, že Sokol je především tělovýchovná jednota a ostatní akce dělá
především kvůli finančnímu zisku. Dvacátého sedmého února pak už přímo požadoval aby se vzhledem k
přípravě sletu omezil počet zábav a vzniklý úbytek byl hrazen ze zvýšených členských příspěvků o 1 Kč
měsíčně. Tento návrh 1. března valná hromada přijala. Až 4. listopadu je oznámeno, že začal nácvik na slet,
kterého se účastnilo zatím asi 130 členů. Propad příjmů ze zábav byl navzdory zvýšeným členským
příspěvkům velmi citelný, což někteří členové výboru nesli dosti nelibě.
Nastalá situace přitom patrně nebyla pouze výsledkem aktuální potřeby věnovat zvýšené úsilí přípravě
na slet ale spíše projevem určitého rozporu v pohledech na poslání a fungování Sokola obecně. Daný spor
propukl dosti výrazně na mimořádné schůzi výboru 20. prosince. Při tom mj. padlo, že zavedením
hockeyové hry čelíme sportovním klubům a že kdyby nebylo dluhu 90 tisíc Kč, užívalo by se letní hřiště
pouze pro členy.542

1926
Roku 1926 probíhaly v budově opět spíše jen drobné udržovací práce. Druhého února je zmíněna oprava
žlabu na terase. Šestého dubna pak byl konstatován špatný stav nátěrů oken a žlabů a bylo usneseno vyzvati
bratry zájemce o podání nabídek, s tím že u oken bude nutno tmel vyškrabati, dřevo natříti fermeží a znova
vytmeliti a žlaby jsou chatrné. Osmého června bylo konstatováno, že nabídky na nátěr oken podali K.
Havránek (3248 Kč) a Škorpil (4646 Kč). Usneseno bylo zjistit reference na Havránka a pokud budou kladné,
zakázku mu přidělit, pokud ne, bude vyzván Škorpil s tím, že bude požádán, aby přizpůsobil cenu
540 Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 9496, 113, 123, 7, 40, 45.
541 Ibidem, s. 34, 38, 41, 48, 51 a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
542 Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 99, 122, 52 a Výroční zpráva za rok 1924 (pozn. 535), ASL.
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Havránkovi.543
Opravu žlabů a nátěry všech oken zmiňuje také výroční zpráva za rok 1926. Je přitom poněkud s
podivem, že byly nátěry zmiňovány jako provedené už v loňském roce. Jako nejpravděpodobnější se jeví
možnost, že byly provedeny ve dvou etapách, čemuž by zřejmě odpovídal i uvedený náklad.
Kromě těchto prací už výroční zpráva zmiňuje pouze konkrétně neuváděné "drobné opravy" a dále ve
zprávě "správce světla" nové stropní těleso ve sborovně. Druhého listopadu pak už bylo pouze schválen
návrh na zřízení zábradlí využívaného při zábavách u šaten.544
Pokračovaly i úpravy letního cvičiště. 6. ledna bylo pro letní cvičiště zakoupeno 18. ks následně
vysazených lip. Pouze administrativní povahu měla nutnost žádat o nové povolení oplocení letního cvičiště,
které bylo jako provizorní původně povoleno jen na tři roky. Dvacátého třetího ledna na to upozornil
jednotu magistrát. Následně bylo 6. dubna povoleno trvání provisorního oplocení kolem letního cvičiště na
dalších pět let.
Asi největším zásahem bylo nezbytné vybetonování zatáček dráhy v jarních měsících. Na tuto práci byl
přeložen rozpočet br. Kužela na 3755 Kč. Nakonec bylo ovšem vybetonování zatáček na hřišti provedeno za
dozoru br. Kužela brigádnicky a s nákladem asi 1000 Kč. Děkováno bylo také p. arch. Vavrouškovi za dovoz
černé hlíny.545
Z ostatních záležitostí je možné zmínit například to, že v průběhu ledna 1926 obdržela jednota dopis
magistrátu, podle něhož inspektorka mateřských škol navrhla zřízení ústřední prádelny pro školy, úřady a
ústavy, k níž by se dala využít „ladem ležící“ prádelna v lidových lázních. Sokol ovšem 28. ledna s tímto
návrhem rezolutně nesouhlasil, údajně kvůli zápachu, šíření nemocí atp. Přes ujišťování, že se jedná pouze o
prádlo z mateřských škol totiž členové jednoty zjevně nabyli dojmu, že má jít také o prádlo z chudobinců a
jim podobných ústavů. Jak věc nakonec dopadla není z archiválií jasné.
Druhého února bylo oznámeno, že pojistka budovy byla zvýšena na 2 miliony Kč. Šestého dubna bylo
oznámeno opětovné pronajmutí plovárny „Špička“, na níž byl dokonce ustanoven správce a při přístupu
bylo nutné se vykázat k tomu účelu vydanou legitimací. Pronajato bylo stále ještě i hřiště "u Perutzů", neboť
4. května řešil správní výbor problém s Meteorem, který v rozporu s nájemní smlouvou zadal veškeré dny
spolku pro hry mládeže, čímž neumožnil používat hřiště žactvu reálného gymnasia, přestože mu to bylo
dovoleno Sokolem.
Čtrnáctého května pak jednota obdobně jako v minulých letech žádala sadový odbor stavebního úřadu
magistrátu o zasazení květin na balkoně, terasách a na letním cvičišti s tím, že to jako každoročně bude
sloužit okrase Libně.
Třicátého prvního července bylo oznámeno, že zemřel bývalý starosta Filip, jemuž byl následně v sále
uspořádán obřad se smuteční dekorací a proslovem. 7. září pak jednota řešila problém výrazně zvýšeného
nájmu za pozemek letního cvičiště. Ten byl správou velkostatku Košinka vyměřen na na 4700 Kč. Schváleno
bylo pokusit se vyjednat slevu, ale docíleno bylo pouze slevy 200 Kč.546

1927
Roku 1927 je oprav a úprav v budově zaznamenáno ještě méně a navíc jde většinou o dosti drobné,
případně nerealizované akce.
Na správním výboru 4. ledna bylo rozhodnuto zřídit u dveří záchodu ve druhém patře zefír (tj.
samočinný zavírač dveří) a na návrh br. Bernarda bylo usneseno opatřiti světla na kandelábrech na schodišti
matnými koulemi, což se následně také stalo. Současně byla opravována a čištěna světla ve velkém sále a v
dubnu a prosinci jsou zmíněny opravy a úpravy osvětlení jeviště. Prvního února bylo usneseno vyzvat br.
Králíčka, aby navrhl vhodné architektonické upevnění praporů v zasedací síni, po způsobu jiných jednot.
543 Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 87, 116, 125.
544 Viz Zprávy (pozn. 137), 1927, s. 17, ASL a Zápisy výborových schůzí – 192630, s. 149, ASL.
545 Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 81, Zápisy 192630 (pozn. 544), s. 114, 117, 122, ASL, Zprávy (pozn. 137), 1927, s. 1617, a ASL –
desky s dokumenty (pozn. 30).
546 Viz Zápisník 192426 (pozn. 534), s. 84, Zápisy 192630 (pozn. 544), s. 114, 120, 122, 125, 13031, 135, 139, 225, ASL a ASL – desky s
dokumenty (pozn. 30).
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Osmého března náčelník žádá zřízení dvou tenisových kurtů vedle sokolovny a třetího května bylo sděleno,
že sadový referát magistrátu hlavního města Prahy byl požádán o provedení květinové výzdoby balkonu
naší budovy. Kromě toho bylo oznámeno, že byly dány podpory na plot (?) a vyčištěny kanály.
Jak dokládá zápis ze 14. června, květiny na balkon byly sadovým odborem stavebního úřadu skutečně
poskytnuty, ovšem za úhradu 345 Kč. Zároveň bylo oznámeno, že okna v sokolovně byla dána do pořádku a
zavírače byly opraveny. 4. října bylo rozhodnuto, že bude vyžádán rozpočet plynárny na zavedení plynu do
kuchyně aby nebylo nutné při menších akcích roztápět celá kamna. následně byla k této otázce svolána
komise zmíněná 8. listopadu a sděleno, že plynová komise zavedení plynu z úsporných důvodů
nedoporučila.
Osmého listopadu bylo také oznámeno, že se pracuje na zřízení napínání sítě pro hru volleyball, aby tuto
bylo možné v zimních měsících hráti v sále, že bude nutné opravit malby budovy a sice hlavně schodiště ve
druhém patře a galerie a že nový nátěr oken praská s tím, že lakýrník br. Havránek za něj 4 léta ručí a bude
vyzván k uvedení oken do pořádku. 6. prosince bylo schváleno, že mužské šatny mají být opatřeny novými
koberci. Kromě toho je v mužské šatně zmíněno zřízení stálé šatny pro podniky jednoty (?).
Po celý rok byla kromě toho věnována pozornost loutkovému divadlu. Hned 4. ledna bylo děkováno
bratru Horáčkovi za vzorné provedení rampy pro loutkové divadlo. Druhého srpna bylo referováno o
vypsané nabídce na tesařskou práci loutkového divadla a bylo schváleno, že na jeho výstavbu bude potřeba
úvěr ve výši asi 3000 Kč a tesařské práce provede br. Kužel, který se zřejmě jako jediný přihlásil. Šestého
září byla práce zmíněna jako probíhající a 4. října bylo sděleno, že bylo nutno o 2000 Kč překročit rozpočet.
Nakonec 6. prosince br. náčelník doporučil zřízení zvýšené podlahy v loutkovém divadle, uzavření
"výklenků" do sálu (tj. otvorů v místě bývalých oken) a rozřešení sedadel. Návrhy se mají předložit
hospodářské komisi. Povoleno bylo zakoupení vlastních loutek namísto dosavadních, pouze zapůjčených.547
Kromě toho jsou zaznamenány i úpravy letního cvičiště, podle všeho především v souvislosti s konáním
župních závodů ve volleyballu 27. a 28. srpna. Osmého března náčelník žádal zakoupení sloupů a sítí na
volleyball,
14. června se br. Holý ptal, kdy budou zřízena 23 hřiště volleyballová, na nějž jsou již
připraveny sloupy za sokolovnou a zároveň bylo schváleno předtím požadované zlepšení osvětlení na
letním cvičišti br. Bernardem za 4885, 50 Kč. Mělo jít o instalaci 8 reflektorů (se žárovkami 150 a 200 W) v
ceně asi 2000 Kč.
Šestého září bylo nové osvětlení na letním cvičišti stále ve stadiu zkoušek. Zároveň byl požádán stavitel
br. Záběhlický, který předtím výstavbu prováděl, aby upravil žumpu na letním cvičišti, neboť ta se musela
neustále vybírat. Čtvrtého října byl schválen účet br. Bernarda za osvětlení letního cvičiště a bylo usneseno
osvětlovací tělesa po ukončení závodů sundati, stožáry natříti miniem a na jaře je opatřiti definitivním
nátěrem. Současně bylo konstatováno, že restaurace a kuchyň na letním cvičišti jsou, zvláště při dešti
nedostatečné a bylo by třeba je zvětšit.548
Výroční zpráva navíc zmiňuje nátěr vstupní brány, nátěr oken a dveří domku sokolníka a opravu sokola
nad branou. Kromě toho koriguje informaci o zřizování volejbalových hřišť, neboť uvádí pouze "zřízení
druhého hřiště" a také opětovné namontování tři reflektorů v zimním období kvůli kluzišti.549
Ze samotné činnosti jednoty je vedle sportovních aktivit vhodné zmínit velmi bohatou činnost
vzdělávacího odboru (na výborové schůzi 4. ledna je za prosinec 1926 uvedeno konání dvou loutkových
představení, dvou přednášek, „dudáckých koled“ a dvou osvětových škol). Kromě toho bylo usneseno
vydávat zpravodaj. Třetího května bylo referováno, že ženský pěvecký odbor jednoty opakovaně vystupoval
v rozhlase a prováděna byla řada loutkových představení. O divadle je přímo řečeno, že je dnes jedním z
nejlepších v Praze. Konány byly také sokolské taneční.
Řešen byl také problém s budoucností letního cvičiště. Osmého března byl vznesen dotaz, zda je cvičiště
zaneseno v regulačních plánech, následně byla žádost o jeho zachování odeslána Státní regulační komisi a 8.
listopadu
byla městská rada požádána o prodloužení nájmu letního cvičiště. Všechny tyto kroky zjevně souvisely s
547 Viz Zápisy 192630 (pozn. 544), s 158159, 167, 180, 190, 1923, 197, 202, 206, 210213, 215216 a Zprávy (pozn. 137), 1928, s. 1819.
548 Viz Zápisy 192630 (pozn. 544), s 179180, 183, 192, 195, 197, 203, 206, 208210.
549 Viz Zprávy (pozn. 137), 1928, s. 1819.
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chystanou změnou vlastníka pozemku, jímž se nově stala pražská obec. Jednáno bylo i ohledně plovárny "na
Špičce", neboť ta byla patrně ohrožena chystanou či probíhající regulací Vltavy. Obnoven byl také zákaz
vstupu mužů na galerie v době cvičení žen.
Zjevně ještě jako výsledek omezení zábavných podniků se dostavily citelné finanční problémy. Příjmy za
první polovinu roku činily 91 355, 65 Kč, vydání 79 367, 56 Kč, za inventář a splátky dluhů bylo ovšem třeba
zaplatit dalších 37 194, 59 Kč, schodek tedy činil 25 206, 50 Kč. Bylo proto rozhodnuto, všechna vydání
předložit „úsporné komisi“ k vyjádření550

1928
Opět převážně menší opravy a úpravy byly v budově konány i v roce 1928. Třetího ledna bylo jednáno
ohledně úpravy hlediště loutkového divadla s tím, že má být ještě vyžádán rozpočet br. Šíly. Realizována ale
asi nebyla, protože už o ní není žádných dalších zpráv.
Provedeno ovšem bylo zábradlí před šatnami, sloužící k zamezení návalů při zábavách. Schváleno bylo
správním výborem už na sklonku roku 1926. Zadáno bylo 7. února bratru Bláhovi za 1940 Kč, dle
(nedochovaného) podrobného rozpočtu a popisu. Následně bylo zábradlí, spolu s věšáky v šatně mužů,
provedeno. Dle mladší zmínky bylo demontovatelné a osazované jen při zábavách.
Šestého března byla schválena oprava záchodů a informováno o rozbití střechy v zimních měsících. To
bylo nutné neprodleně opravit, neboť hrozilo poškození stropu budovy. Následně vykonalo předsednictvo
prohlídku celé budovy a shledalo další závady, které budou v době co nejkratší odstraněny. Předložen byl i
požadavek na častější větrání v sále a na opravu ventilace. Současně bylo informováno o proběhlé opravě
střechy, čištění a opravě světel a o zavedení zvonku z tělocvičny do šaten.
30. dubna bylo referováno o poškozené hlavní přípojková skříni (elektro) v tělocvičně a o tom, že
umístění praporů v zasedací síni je stále nevyřešeno. Pátého června pak o tom, že sadový odbor stavebního
úřadu nevyhověl ze zásadních důvodů žádosti o osazení balkónu květinami.
Současně bylo sděleno, že je nutno přemýšlet o malbě vnitřku budovy. Br. Besser žádal aby se vyšetřilo
jak si jednota stojí finančně a poté se požádalo br. Králíčka o příslušný návrh. Čtvrtého září bylo
konstatováno, že malování bylo pro pokročilou dobu ponecháno na vánoční prázdniny. O rozpočet měl být
požádán br. Hás a rozpočet tesařů (evidentně na lešení) prozkoumá br. ing. Wagner. S přípravou malování
mohl souviset i dar 300 kg vápna od br. Boučka.
V září bylo referováno také o tom, že po provedené rekonstrukci osvětlení Primátorské třídy přepojily el.
podniky žárovku nad vchodem opět na „sokolský“ proud a br. náčelník žádal umístit vedle umyvadel
nástěnných i dvě umyvadla na nohy a pokud ještě nejsou objednány rohože do šaten, ať jsou místo
korkových objednány radši laťové dřevěné. 6. listopadu bylo jednáno o nutnosti opatřiti železné rohože také
u postranních vchodů do budovy, osvětliti vchod před šatnami, opravit prolomené pódium, vyjmout a
znovu osadit zárubeň dveří sborovny. Kromě toho byly také předloženy rozpočty na rohože pro šatny.551
Opět bylo jednáno i o letním cvičišti. Sedmého února bylo sděleno, že pražská obec prodloužila nájem
pozemku až do odvolání, ovšem Státní regulační komise vyhověla požadavkům jednoty jen částečně a bude
proto vydána žádost o zachování "disposic" letního cvičiště dle nynějšího stavu. Třetího dubna bylo
informováno o nutnosti znovu napustit plot a 5. června o vydláždění vchodu na náklady Staré gardy, která
také nechala provést krytou verandu. Znovu (?) opravena byla také socha sokola nad vchodem. Čtvrtého
září bylo děkováno br. Kuželovi za opravu tribuny a navržen byl také návrh aby jednota u příležitosti jubilea
jednoty (45 let) požádala město a firmu Grab a synové o darování pozemku letního cvičiště. Jak zjišťujeme ze
zápisu z 6. listopadu, žádost byla podána, ale firma Grab jednotě darovala pouze jednoroční nájemné.552
Evergreenem v rozhodnutích správního výboru bylo i letos obnovené a ještě prohloubené rozhodnutí o
(ne)přístupu mužů na galerii v době cvičení žen. Šestého března bylo totiž náčelnicí požadováno, aby byl v
době cvičení žen mužům nejen zakázán přístup na galerii, ale rovnou do celé budovy (vyjma úřadující
550 Viz Zápisy 192630 (pozn. 544), s 153, 157158, 175, 193, 199, 202203, 205, 212213, 216.
551 Ibidem, s. 220, 221, 223224, 230, 232, 236, 241243, 245248, 256, 263.
552 Ibidem, s. 223, 245, 247, 250, 266 a Zprávy (pozn. 137), 1928, s. 6.
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činovníky). Navíc mělo být zakázáno i shlukovat se před budovou.
Spíše mezi řádky se pak dozvídáme o dalším sporu náčelníka se správním výborem. Ten byl projednáván
na valné hromadě a dodatečně, na zasedání správního výboru, na něj reagoval i br. náčelník a to dosti
zajímavým proslovem, v němž opět a s odvoláním na Tyršova slova zdůrazňoval výsostné postavení
tělocvičné činnosti v Sokole. Dle náčelníka výbor jednotu vedl nesprávným směrem, přičemž "nastolil
diktaturu" a zároveň nekomunikoval s cvičitelským sborem a neznal jeho potřeby, mj. také proto, že vedení
jednoty není tvořeno členy, kteří se aktivně účastní tělovýchovné činnosti.
Rozklíčovat náčelníkova tvrzení není úplně snadné ale jako nejpravděpodobnější se zdá, že je zde řeč
především o oné úsporné komisi, schvalující v minulém období veškerá vydání. Náčelník činnost této
komise zřejmě vnímal jako určitou schválnost správního výboru a zjevně přitom poněkud podcenil
skutečnou finanční situaci jednoty, která byla po zásadním rozhodnutí valné hromady z počátku roku 1925 o
omezení zábav vskutku dosti špatná, neboť došlo k citelnému výpadku příjmů. Jak už bylo napsáno výše,
bylo množství zábav a dalších nesportovních aktivit jednoty zřejmě cvičitelskému sboru trnem v oku už
delší dobu a příprava na slet tudíž vskutku mohla hrát roli určité záminky. Stačí připomenou zásadní
nesouhlas náčelníka se vznikem dramatického odboru roku 1914 či nedávný konflikt, v němž pro změnu
nebyl přijat návrh na vznik odboru loutkářského. Za spory správního výboru se členstvem ostatně zřejmě do
jisté míry stály i už popsané komplikace při výstavbě letního cvičiště.553

1929, renovace interiéru
Větší oprava budovy, především kompletní výmalba, se odehrála až roku 1929. Právě z tohoto roku
ovšem chybí zápisy správního výboru, takže jsme odkázáni téměř výhradně na informace otištěné ve
Zprávách Sokola Libeň.
Jak už víme, byla oprava plánována už v předchozím roce. Dle výroční zprávy za rok 1928 nebyla
sokolovna malována už deset let, strop v sále nebyl malován od vybudování. Na členské schůzi 5 a 6. února
bylo br. Malíkem navrženo ustavit k provedení malby sokolovny komisi sestávající z architekta, sochaře,
malíře a člena předsednictva. Poté měl být br. Hás požádán o rychlé vyhotovení rozpočtu na malbu
sokolovny. Dle článku publikovaného ve Zprávách, vypracoval návrh akademický malíř Rubeš ve spolupráci
s bratrem Emilem Králíčkem.
Hned 8. července začal bratr Hás se škrábáním starých nátěrů v budově. Potřebné dřevěné lešení provedl
bratr Kužel a to z materiálu zapůjčeného dvěma dalšími bratry. Součástí obnovy byly i tesařské práce,
svěřené br. Kuželovi. Jednalo se o potažení zadní strany zábradlí ve velkém sále překližkou, zhotovení
nových druhých oken a dveří na balkon v malém sále, uzavření galerie okny a potažení zábradlí překližkou.
Kromě toho bylo v průběhu práce zjištěno poškození (přepálení) kabelů světel ve velkém sále a byla proto
zadána oprava těchto kabelů, všech světel v budově a dvou lustrů v malém sále br. Seidlmanovi. Vyměněna
byla i řada žárovek a světla byla vyčištěna. Ve vestibulu byl učiněn pokus se spouštěním světel, což se
osvědčilo a bude to i nadále používáno.
Lakýrnické práce byly zadány br. Škorpilovi. Všechny záchody byly pro snazší čištění opatřeny
emailovou barvou (míněny patrně stěny) a natřeno bylo i veškeré železné nářadí a železné součástky nářadí.
Opraveny byly plechy chránící tělesa ústředního topení ve velkém sále a opraveno či snad nově vyrobeno
bylo i madlo na zábradlí galerie a zábradlí hlavního schodiště do druhého patra. Obnoven byl i mramor
schodiště ve vestibulu, olejem napuštěny, opraveny a přebroušeny byly terazzové dlažby. Opraven či nově
pořízen byl i některý nábytek a další inventář. V době psaní článku zbývalo ještě obnovit linoleum (tj. zřejmě
obklad stěn) ve velkém sále.
Bratr Králíček věnoval Alšův originál kartonu "Radslav, kníže Zličanů se vzdává svatému Václavovi",
vyhotoveného pro sgrafito domu v PrazeVII u Královské Obory, dle znalců v hodnotě 50 tisíc Kč.
Nákladem 3000 Kč pro něj byl zhotoven zasklený rám.
Celkově byly práce rozpočteny na 50 tisíc, ovšem nakonec stály 80 tisíc Kč. (malování a úprava sokolovny
72 tisíc Kč, železná žaluzie u loutkového divadla 8250 Kč). Na financování opravy se výrazně podílela Stará
garda. Ta roku 1929 zcela splatila dluh vzniklý financováním výstavby a z části i následnými úpravami
letního cvičiště, ve výši přes 250 tisíc Kč. Třetího května bylo na schůzce Staré gardy navrženo a následně
schváleno, střádat peníze na zakoupení pozemku letního cvičiště a ponechán byl členský příspěvek 25 Kč
553 Viz Zápisy 192630 (pozn. 544), s 229, 230231.
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ročně. Na valné hromadě spolku 4. července pak bylo navrženo právě financování renovace vnitřku
sokolovny (malování, úprava oken a podobně) a kromě toho další vylepšování letního cvičiště. I tyto návrhy
byly jednomyslně schváleny. Z uvedeného osmdesátitisícového nákladu na renovaci interiéru budovy Stará
garda do roku 1936 splatila polovinu.
Kromě proběhlé opravy připomínají říjnové Zprávy ještě výročí dvaceti let budovy. Výroční zpráva pak
uvádí ještě nutné opravy střechy a teplého reservoiru na půdě z něhož unikala pára. Kromě toho uvádí i
jinde nezmíněné uzavření otvorů mezi velkým sálem a přístavbou z roku 1921 železnými žaluziemi, aby
nedocházelo k rušení divadelních představení hlukem z velkého sálu. Na letním cvičišti se pod náporem
sněhu zřítila a následně byla opravena veranda a upravena byla dráha.554

1930
Roku 1930 opět proběhlo pouze několik většinou drobnějších oprav a změn. 13. března byla přednesena
stížnost, že malba stěn velmi snadno pouští, na což reagoval br. domácí správce vysvětlením, že o problému
ví a oprava už je zajištěna. Zároveň byly žádány zefíry (tj zavírače) nad dveře do šaten, což bylo schváleno.
V únoru byly měněny havarijní části rozvodu ústředního topení, počátkem března porazil vítr plot kolem
budovy a bylo jej třeba podepřít a opravit. V šatnách byly osazeny požadované zavírače.
Třetího dubna bylo oznámeno úmrtí bratra E. Králíčka. Výbor jej uctil povstáním. Obdobně strohé bylo i
oznámení ve Zprávách jdenoty, v nichž událost nebyla nikterak komentována.
Osmého května kočí vezoucí koks porazil u vrat sloup. Ten byl znovu vyzděn nákladem 700 Kč a účet
zaslán k vyrovnání povozníku A. Mickovi. Kromě toho byly provedeny další nutné zednické opravy a
opraveny umazané zdi v budově.
Devatenáctého června bylo jednáno o návrhu domácího správce na zavedení vodovodu káranské (tj.
pitné) vody s tím, že dosud byla používána pouze voda ze studny ale ta při zábavách nestačila. Pří výstavbě
budovy provedený vodovod zjevně přiváděl vodu užitkovou. Nakonec bylo vybudování vodovodu po
debatě neschváleno pro veliký náklad, neboť rozpočet zněl na 4718 Kč a byla obava, že s dalšími nutnými
náklady by vyšplhaly na 10 tisíc Kč. Současně s tím žádal domácí správce o povolení dalších nutných
drobných oprav a o opravu rozvodu ústředního topení v kanálech budovy (nákladem 2000 Kč). To bylo
schváleno jako nutné a odsouhlaseno bylo i natření podlahy v sále fermeží. Kromě toho bylo konzervováno
linoleum a tělocvičné nářadí a u topných těles byly zřízeny poklice (?) zamezující zvedání prachu a nad
topnými tělesy vyměněno linoleum. Jako hotovy byly tyto práce oznámeny 4. září.
Druhého října byla schválena oprava jeviště ve velkém sále a položení linolea v místnosti za jevištěm
loutkového divadla. O tom bylo jednáno i 6. listopadu, kdy bylo projednáno už dříve žádané zvýšení
hlediště nákladem 5850 Kč. Tato práce byla schválena a byla zmíněna i vhodnost vytvoření „řádných lavic“,
což ovšem schváleno nebylo. 4. prosince už byla práce hotova a bylo schváleno "pořízení a doplnění" nových
lavic.
Kromě toho bylo v listopadu jednáno o opravě ventilátoru v kuchyni (420 Kč) a nutné opravě pódia (ve
velkém sále) za 700800 Kč, což bylo schváleno. Projednána byla i oprava vypínačů v obou šatnách, v
koupelně a na galerii. Následně bylo opět jednáno o jevišti ve velkém sále. Jenom dřevo prý mělo stát 595
Kč. Bratr náčelník upozorňuje, že měli několik proměn ale nyní je vše je zničeno. Proto se staví proti tomu
pořizovati věci nové a nákladné. Beseda Tyl navíc potřebné rekvisity ochotně půjčí zdarma. Navíc výklenek
pro jeviště vůbec nevyhovuje, je malý, nízký a má složitý přístup. Bylo by ale dobré zjistit možnosti
prodlouženého pódia do sálu. K tomu bylo jiným členem výboru podotknuto, že prodloužené do sálu by
mělo být rozhodně a kromě toho i rozebírací, což bylo schváleno. Následně bylo jednáno o nutné
rekonstrukci ramp a reflektorů, které jsou ve špatném stavu. Nakonec jednáno o zakoupení nové opony,
která má být levnější, látková (doposud byla plyšová).
Na letním cvičišti bylo provedeno pouze několik drobných oprav, ovšem jako v budoucnu nutná byla
zmíněna oprava tribuny, natření plotu atp. Na nespecifikované cvičiště (zdá se, že to u budovy) bylo
dovezeno několik automobilů písku a popela.555
554 Viz Zprávy (pozn. 137), 1929, s. 6, 5254, 78, 87, 1930, s. 67 a Zápisy 192630 (pozn. 544), s. 273 a Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491), u
něhož čerpáno i ze tří vložených volných listů se správou o činnosti z roku 1936. Dům k němuž se váže karton má čp. 159 a stojí v
ulici, nazvané dnes Nad královskou oborou.
555 Viz Zápisy 192630 (pozn. 544) a Zprávy (pozn. 137), 1931, s. 67.
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1931
Pódium ve velkém sále se stalo předmětem jednání i roku 1931. Devátého ledna bylo konstatováno, že by
bylo třeba mít jeviště opravené a rozšířené už 17. ledna, kdy se konala oslava br. Maška. Zároveň bylo
jednáno o pořízení „lítacích dveří“, které měly při zábavách eliminovat zimu na galerii. Podle všeho šlo o
dveře do kuchyně a výčepu, respektive do schodišť jimiž byly kuchyně a výčep přístupné. Po diskusi o tom,
že vhodné závěsy nenabízí nikdo z členů Sokola bylo rozhodnuto oslovit se zakázkou nečlena. I tato práce
měla být hotova už 17. ledna. Dvacátého ledna ovšem bylo konstatováno, že o jeden metr zvětšené a
opravené pódium vůbec nevyhovuje a především schody jsou vysloveně nebezpečné, hlavně pro děti.
Vyřešit to měl domácí správce.
Čtvrtého června žádal domácí správce br. Horáček, aby se sešla úsporná komise, protože bude potřeba
přes prázdniny vykonat různé opravy a navíc přišel neslýchaně vysoký účet od br. Bláhy. Po debatě bylo
usneseno, že účet se zaplatí, ale bratru Bláhovi už žádná další práce zadávána nebude. 13. září bylo
oznámeno provedení oprav. Dle výroční zprávy šlo o opravu všech stolů, opravu a nátěr kovových částí
budovy (mj. nátěry okapů a okapních rour, kovových vrat atp.) a opravu střechy. Bratr náčelník v souvislosti
s tím projevil nelibost nad příliš křiklavým nátěrem vrat budovy. Kromě toho je opětně zmíněn nátěr podlah
fermeží a prohlédnutí a konzervace veškerého tělocvičného nářadí. Tento rok ovšem z neuvedených důvodů
nebyla čištěna a opravována světla, ač to bylo nutné.
Dvanáctého listopadu byly předloženy účty na opravu střechy za 543,50 Kč a za uhlí pro kuchyni v ceně
905,90 Kč. Jednáno bylo ohledně umístění busty presidenta Masaryka v zasedací síni správního výboru a v
souvislosti s tím žádal br. náčelník prodloužení stolu pro zasedání správního výboru.556
Daný rok při údržbě a úpravách téměř nebyla věnována pozornost letnímu cvičišti. Správní výbor pouze
jednal o garáži, která je prý na nevhodném místě a prodražuje pojistku. Bylo tudíž rozhodnuto garáž přenést
nebo zjistit, jak veliký by případně byl rozdíl v pojistce.
Kromě toho byl ve Zprávách publikován apel na větší využívání letního cvičiště, neboť se tak prý
kupodivu dělo málokdy.
Ve fungování jednoty se daný rok s plnou silou projevila hospodářská krize. Už výnos ze silvestra byl
nezvykle hubený, někteří členové dlužili členské příspěvky, v knihovně narůstal počet neodebraných
časopisů. Pořádána byla akce pro nezaměstnané, která vynesla téměř 4 tisíce Kč. Na členském shromáždění
20. ledna bylo jednáno o výši příspěvků. Výbor se snažil příspěvky zvýšit a vyřešit tím akutní nedostatek
finančních prostředků. Nakonec ale bylo schváleno příspěvky nezvyšovat.557

1932
Hned 15. ledna 1932 bylo jednáno ve věci pořízení dalšího stolu do zasedací síně. Usneseno bylo
nevydávat další peníze na zařízení a jen po dobu schůzí stůl přistavit. 14. února ovšem valná hromada
rozhodla aby se zasedací síň zvala Filipovou, což patrně vyvolalo snahu místnost i nějakým způsobem
upravit. Druhého června byly předloženy návrhy bratří Lojdy a Malíka, podle kterých by úprava stála 20
tisíc Kč. Nakonec bylo usneseno upravit síň v menším rozsahu a povolena částka 5 tisíc Kč.
Konkrétní podobu této úpravy dokládá dochovaný dopis Martina Lojdy z 13. června, potvrzující
objednávku 1) prodloužení stolu dle popisu za 2700 Kč, 2) tří tyčí s "vnitřním tahem" a tří "stor" (tj. rolet) z
1A síťoviny, dohromady za 1780 Kč, 3) podstavce pod bustu dle dodaného plánu 558 z něhož je potřeba vybrat
jednu možnost (plán obsahuje návrh tří možných provedení) za 260 Kč a 4) rám pro obraz (Filipův či
Tyršův?) o rozměrech 67x47 cm za 240 Kč. Dohromady tedy za 4980 Kč.559
Sedmnáctého února navrhl domácí správce výměnu místnosti pro čítárnu (asi míněna knihovna), ale
starosta mínil, že Sokolové potřebují nyní budovu celou a bylo by vhodné, kdyby ji čítárna vůbec opustila.
To potvrzuje i údaj z 1. prosince o narůstajícím počtu členů. Dorostenců bylo už 112 a žactva přes 900. V
556 Zápisy z výborových schůzí 193136 (desky se strojopisnými listy), stránkováno pouze v rámci jednotlivých zápisů, ASL a Zprávy
(pozn. 137), 1932, s. 7.
557 Viz Zápisy 193136 (pozn. 556) a Zprávy (pozn. 137), 1931, s. 47 a 1932. s. 7.
558 Viz Soupis plánů, plán č. 6011.
559 Lojdův dopis a plán dochován v nenadepsaných deskách s převážně prvorepublikovými dokumenty, ASL, kromě toho viz Zápisy
193136 (pozn. 556) a Zprávy (pozn. 137), 1932, s. 81 a 1933. s. 18.

146

únoru bylo referováno i o nespecifikované prasklé rouře, která byla následně vyměněna. Sedmého března
bylo rozhodnuto, že je nutno opraviti dlažbu a otlučené rohy v tělocvičně. V té souvislosti se ovšem ozývají
opakované stížnosti na to, že jmění jednoty je zcela vyčerpáno.
Dvacátého devátého dubna br. Horáček žádá o zakoupení květin na letní cvičiště a na balkon, což bylo
schváleno. 30. června bylo referováno o rozhodnutí městské rady, zavésti do lázní nákladem čtvrt milionu
Kč druhý vodovod (podle všeho na pitnou vodu). Kromě toho bylo jednáno, patrně v návaznosti na sdělení
městské rady, i o zavedení pitné vody na letní cvičiště. Stavební úřad následně sdělil, že vodovod na letní
cvičiště by zavedl za 1600 Kč, což bylo po debatách schváleno.
Jednáno bylo i o každoročním osvětlení budovy 6. července na Husův svátek. Slavnostní osvětlení mělo
stát 500 Kč. Starosta na zasedání konstatoval, že se musí krajně šetřiti a nic nekupovati. Nakonec bylo
schváleno nakoupit nutně potřené.560
Třicátého června bylo jednáno také o tom, že zatéká silně pod žlaby na střeše. Rozhodnuto bylo vše
řádně prohlédnout a opravit s tím, že se mají opatřit rozpočty. Třináctého září bylo následně referováno, že z
došlých nabídek je nejlevnější nabídka br. Horáčka na 4380,60 Kč na práci klempířskou a br. J. Šrama na
práci pokrývačskou za Kč 8130. Konkrétně šlo o opravu střechy, opravu půdy, opravu části oplechování nad
levou lodí, schody na půdu (?). Tyto práce také skutečně proběhly a kromě nich bylo placeno i br. Kuželovi
216,30 Kč za ohrazení pozemku u kostela a za nové betonové sloupky 1297,80 Kč. Za osvětlení na Husovu
oslavu bylo br. Burešovi vyplaceno 540, 85 Kč. Zmíněna je také oprava ochranné mříže topných těles v
malém sále.
Kromě toho bylo zmíněno, že zábavní akce nic nevynášejí a jediné co se ještě vyplatí jsou čaje které mají
být dále pořádány. V souvislosti s tím ale bylo potřeba do kuchyně zakoupit sporáček, což správní výbor 6.
října schválil. Nakonec jej ovšem jedna ze sester darovala. Třetího listopadu bylo sděleno, že sporák do
kuchyně byl zřízen, obraz Alšův na němž prasklo či bylo rozbito sklo byl znovu zasklen a Tyršův (do
zasedací síně?) zarámován. Předsednictvo 29. listopadu rozhodlo, že se má do výčepu udělat stejný
ventilátor jaký je v kuchyni. V prosinci bylo oznámeno, že br. správce světla opravil co bylo třeba.561
Na letním cvičišti proběhla oprava tribun, kterou dle rozhodnutí správního výboru ze 7. března provedl
br. Kužel a to v podstatě na svůj náklad, neboť jako úhradu za práci a nové dřevo si vzal pouze dřevo staré.
Přesto byla kvalita jeho práce hned 29. dubna kritizována. Zároveň bylo konstatováno, že zábradlí
opravováno nebude i když je to nutné. V zápisu valné hromady Staré gardy z 8. března, tj o den později, je
ovšem referováno o tom, že nákladem Staré gardy SG má být místo prohnilé dřevěné tribuny postavena
nová tribuna betonová. Bez střechy by stála 22 tisíc Kč a se střechou 45 tisíc Kč. Usneseno bylo vybudovat ji
bez střechy. Toto rozhodnutí patrně neznamenalo alternativu správním výborem už schválené opravy, ale
spíše určité rozhodnutí do budoucna. Kuželova oprava by z tohoto hlediska tudíž byla zásahem vysloveně
provizorním.
Třináctého září bylo schváleno isolovat u domku na cvičišti dvě stěny korkovou isolací proti mrazům a
pořídit nová kamna a různé drobnosti, to vše za 1457,25 Kč. Třetího listopadu bylo provedení oprav
oznámeno. Kromě toho bylo jednáno o nutnosti koupit pozemek letního cvičiště. V té souvislosti nebylo
jasné jestli část ještě stále patří firmě Grab nebo už obci. Šestého října bylo sděleno, že je firma v jednání o
směně s obcí ale pozemek jí stále patří a je jí třeba platit nájem. V místě byl přitom územním plánem
projektován sad.562

1933, přestavba letního cvičiště
Rok 1933 byl především rokem budování nového letního cvičiště. Hned 2. března bylo usneseno
zakoupit od obce pozemek letního cvičiště. Obec s jeho prodejem souhlasila a to cenu 30 Kč za čtverečný sáh.
Rozměry nabízeného pozemku ovšem obec upravila dle požadavků regulační komise, s čímž Sokolové
nesouhlasili (byl příliš úzký) a žádali o úpravu rozměrů pozemku s ohledem na jeho tělocvičné využití.
Třicátého prvního března se k věci konala mimořádná schůze správního výboru. Přítomný bratr ing. Vagner
560 Viz Zápisy 193136 (pozn. 556).
561 Ibidem a Zprávy (pozn. 137), 1932, s. 111 a 1933. s. 18.
562 Ibidem a Zápisník Věrné Gardy (pozn. 491).
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představil svůj projekt úpravy cvičiště dle požadavků cvičitelských sborů s tím, že práce by stály asi 160 tisíc
Kč, což vzbudilo (konkrétně nezaznamenanou) debatu. Následně bylo jednomyslně rozhodnuto pozemek
koupit s tím, že se bratru starostovi podařilo dojednat nižší cenu 25 Kč za čtverečný sáh. Případné úpravy
vypracovaného projektu a zadání práce bylo svěřeno nově ustavené komisi (v podstatě rozšířené
předsednictvo), která ještě týž den projednala vypsání soutěže na jednotlivé práce s termínem podání
nabídek do 5. dubna. Zároveň byla konstatována nutnost svolat k rozhodnutí mimořádnou valnou
hromadu.
Správní výbor 6. dubna projednal podané nabídky na provedení práce. Rozhodnuto bylo zadat práci
nejnižší nabídce, tj. br. Vagnerovi (161 038, 95 Kč). Kromě něj se zúčastnili i Kužel (191 165, 83 Kč), Mareda
(183 552 Kč) a Záběhlický (212 446, 61 Kč). Zároveň byl projednán i stavební dozor, stavební povolení a
přesázení stromů. S demolicí nepotřebných konstrukcí bylo možné začít ihned (začato bylo 10. dubna). K
otázce financování byla ustavena zvláštní komise a měla je následně projednat a schválit valná hromada.
Zazněly i určité připomínky. Bratru Koubkovi se zdál počet míst na tribuně malý, dle náčelníka ovšem 300
míst úplně postačuje s tím, že k tomuto číslu došly cvičitelské sbory. Dotazy padly i na velikost a osvětlení
šaten a sprch, zazněl požadavek na možnost vytápění šaten kvůli zimnímu kluzišti a na umístění první
pomoci. Dle náčelníka ale bude vše včas předem oznámeno a dáno ke schválení.
Mimořádná valná hromada se konala 16. května. Informováno bylo o tom, že kupní cena činila i s
poplatky zhruba 75 tisíc Kč a po podpisu smlouvy bylo nutno složit třetinu, což i s poplatky činilo asi 30
tisíc, další třetina ve výši zhruba 23 tisíc měla být bezúročně splácena a zbytek (tj. zhruba 22 tisíc) měl být
úročen 4%. Smlouva měla být definitivně schválena v červnu. Koupě byla následně valnou hromadou
jednomyslně schválila.
Získaný pozemek měl výměru zhruba 2900 čtverečných sáhů (10 430 m2), takže byl oproti předchozímu
stavu s výměrou 10 000 m2 nepatrně rozšířen. Prováděné změny byly dány jednak požadavky obce, která
nařídila kolem cvičiště drátěný plot, ale především snahou jednoty cvičiště opravit a vylepšit. Vyrovnán měl
být dosavadní spád (činil 1,25 m) a narovnána měla být i doposud na několika místech zalomená běžecká
dráha s tím, že oba oblouky měly být klopeny. Uvnitř běžeckého oválu mělo být zřízeno hřiště na házenou o
rozměrech 28x48 m, čtyři hřiště pro odbíjenou o rozměrech 10x22 m, doskočiště pro skoky a vrhy a místo pro
nářadí. Kvůli posunutí a narovnání dráhy mělo být přesunuto občerstvení, veranda a skladiště. Kromě toho
měl být vybudován k občerstvení přiléhající, 22 metrů dlouhý kuželník se dvěma dráhami. Ten byl ovšem
nakonec postaven na opačné straně a jeho betonová střecha měla být v případě potřeby využita k rozšíření
sousední tribuny. Zmíněna je i k občerstvení přistavěná část, sloužící v zimě při bruslení jako ohřívárna. V
severní části cvičiště měl být vybudován dětský koutek o rozměrech 15x30 m a vysázeny stromy.
Pamatováno bylo i na novou verandu, záchody, šatny a sprchy. Dosavadní dřevěná tribuna na západní
straně měla být nahrazena betonovou a na severu a částečně i západě měly být zřízeny opěrné zdi. Svahy
pak měly být osázeny křovinami. K zavěšení osvětlení sloužilo 12 stožárů a jeden navíc byl určen na vlajku.
Náklad na všechny tyto úpravy měl být nakonec větší než původně ohlášených 160 tisíc, patrně proto že
došlo ze stany Sokola k navýšení požadavků (jmenovitě zmíněn kuželník). Oprávněnost zvýšení této sumy
dokládá také to, že prověřením došlých nabídek pověření bratři Vlk a Holinka přes toto zvýšení doporučili
vybrat stavitele Vagnera, což by se asi nestalo, pokud by bylo zvýčení sumy dáno jeho chybnou kalkulací. K
financování byla jednomyslně schválena členská daň po dobu pěti let ve výši jedené koruny měsíčně (žáci a
dorost 50 h). Kromě toho byla, podobně jako v případě nástavby sálu roku 1921, vypsána slosovatelná
půjčka úročená 4 % a trvající tři roky, přičemž v době konání valné hromady mělo být upsáno už 110 tisíc
Kč. Pamatováno samozřejmě bylo i na dary ve prospěch cvičiště, což bylo následně ve Zpravodaji jednoty
velmi výrazně doporučováno.
1. června bylo zmíněno, že už jsou provedeny práce za 103 tisíc Kč a ty bude třeba "tuto sobotu" vyjma
10% kauce vyplatit. Celkový náklad po navýšení byl oběma znalci vyčíslen na 181 tisíc Kč. Slavnostně
otevřeno bylo značně nehotové cvičiště ve dnech 24. a 25. června. Z větší části dokončeno bylo 15. srpna. Na
schůzi správního výboru 7. října bylo jednáno o nátěru stožárů, o provedení osvětlení a o pořízení truhlíků
na květiny na kuželníku. Celkové náklady byly k tomuto dny vyčísleny na 176 831, 65 Kč, příjmy (včetně
půjček) činily 194 703, 99 Kč.
Správní výbor 5. října projednal podání žádosti o trvalé osvobození budovy od daně činžovní. Spíše než
sama sokolovna ovšem touto "budovou" bylo míněno dokončované letní cvičiště. Žádost byla finančním
úřadem následně zamítnuta. Zároveň žádala městská rada o urychlené odevzdání plánů letního cvičiště a
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návrhu trhové smlouvy, na což jí bylo odpovězeno, že se čeká na plány od geometra a pak se vše odešle. To
ovšem dokládá, že smlouva kupodivu ještě nebyla podepsána. Řešena byla také dosud neprovedená
kanalizace na letním cvičišti. Plány vyhotovené firmou ing. Josef Vraný byly teprve odevzdány stavebnímu
úřadu.
Konečná kolaudace po několika dílčích proběhla 22. října. Konečný účet firmy Vágner činil po zaúčtování
všech dodatečných položek, odečtení nákladu za darovaný materiál a po dojednané slevě celkem 214 993 Kč.
Navíc je třeba k nákladům přičíst 13 556, 65 Kč za odvodnění a vodovodní práce firmě Vraný a 19 367, 45 Kč
Karlu Burešovi za elektrické osvětlení. Značný rozdíl mezi původním rozpočtem a výslednou sumou
souvisel s řadou dodatečných úprav dosti narychlo provedeného projektu. Ze změn je konkrétně uváděn
jinak a jinde provedený kuželník i kuchyně u bufetu. Ta měla původně být situována na jižní straně, citelně
menší a opatřena dřevěnou sedlovou střechou, ovšem provedena byla se střechou betonovou na straně
západní v sousedství tribuny. Některé práce navíc byly v původním rozpočtu zcela opomenuty (největší z
nich byla kanalizace), případně bylo počítáno s jejich provedením členem jednoty (osvětlení). Konečnou
cenu zvýšila i o něco větší výměra odkoupeného pozemku.
Z publikovaného přehledu dárců a anonymně i půjček vyplývá, že největšími dárci byla Stará garda (25
tisíc Kč), cvičitelský sbor mužů (2000 Kč), cvičitelský sbor žen (1000 Kč), br. dr. B. Zázvorka (2000 Kč) a br.
František Švejda (1000 Kč). Ostatní jednotlivci věnovali sumy od 400 do 5 Kč. Na půjčkách pak bylo získáno
103 tisíc Kč a dalších 10 tisíc Kč bylo upsáno. Jednota sama poskytla na uhrazení prací zálohu ze svého jmění
ve výši 61 275 Kč. Křoviny k osázení svahů daroval Sadový úřad.563
Opravy budovy byly v daném roce pochopitelně pouze drobné. Kromě toho bylo jednáno i o opravách
oplocení přiléhajícího pozemku. Šestého dubna bylo jednáno o novém můstku, který spojoval dvorek
budovy s letním cvičištěm, podle všeho prostřednictvím průchodu mezi kostelem a budovou gymnasia. Ten
starý totiž údajně hrozil probořením a br. Vágner proto měl být vyzván k vypracování rozpočtů na dřevěné
a betonové schody s tím, že se rozhodne podle ceny. Následně byly provedeny betonové schody. Kromě
toho bylo v dubnu jednáno o opravě vyvrácených železných vrat, o unikající páře, což bylo třeba hlásit
správě lázní. Následně se 1. června dozvídáme o nátěru opravených vrat a také mříží, což zaplatila Stará
garda. Dvacátého devátého června pak bylo sděleno, že při průtrži mračen zatekla to tělocvičny voda ale
naštěstí nikde nebylo nic poškozeno. Sedmého září pak bylo informováno o proběhlém malování záchodů,
napouštění podlah v sále a loutkovém divadle a o dalších drobnějších opravách. Jednáno bylo o nutnosti
vymalovat kuchyň. Br. náčelník požadoval pouze její vybílení ale nakonec bylo rozhodnuto navíc provést
emailový nátěr kolem umyvadel.
Dozvídáme se také, že v zimním období v budově probíhala každou sobotu i neděli loutková představení
a v neděli čaje. Zajímavostí je i vybírání 20 haléřů za návštěvu galerie ve prospěch letního cvičiště.564
Důsledkem prodeje pozemků firmy Grab městu bylo také naplnění klauzule týkající se části pozemku
pod provizorním kostelem. K tomu se dochoval nedatovaný koncept, v němž Sokol žádá spolek sv.
Bonifáce aby uznal vlastnictví pozemku na němž částečně kostel stojí (parc. č. 998) a platil z něj roční
nájemné 20 Kč. V odeslaném dopise datovaném 7. září už jednota požaduje pouze 5 Kč ročně a to vždy k
prvnímu lednu daného roku. Dopisem ze 14. února Jednota pro vystavění chrámu v Libni vlastnictví uznala
s tím, že zasílá celkem 10 Kč jako nájemné za roky 1933 a 1934. Jak dokládá další dopis z roku 1939, zaslala
chrámová jednota další částku ve výši 25 Kč složenkou až roku 1939 s tím, že jde o nájemné za roky 1935
1939.565

19341937
Také roku 1934 proběhly v budově jen některé menší opravy, prováděné především v době letních
prázdnin. Zápis ze 3. července uvádí jako nutnou opravu hromosvodu a oken v čítárně. Kromě toho je na
letním cvičišti zmíněn zatékající, loni nově vybudovaný kuželník. Výroční zpráva pak uvádí navíc i nutné
563 Viz Zápisy 193136 (pozn. 556), Zprávy (pozn. 137), 1933, s. 8183, 98101, 126, 1934, s. 26 a 2932.
564 Viz Zápisy 193136 (pozn. 556), Zprávy (pozn. 137), 1934, s. 2526.
565 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30), desky s prvorepublikovými dokumenty (pozn. 559) a Desky označené „Poznámky, návrhy
praporů, výstavba kostela sv. Vojtěcha“, ASL.
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malování neupřesněných místností (zmíněno pouze loutkové divadlo) a prakticky pravidelně prováděné
napouštění parketových podlah v sálech fermeží. Informuje nás i o opakovaných opravách prasklého
potrubí, což zpravidla znamenalo i nutnost bourat zeď a o neupřesněné opravě střechy. Vedle budovy byl
postaven stožár na vlajku. Budova byla přes léto vyčištěna a konkrétně uvedeno je i čištění rolet.
Zápis výborové schůze z 6. září pak uvádí opět (po opravě?) zatékající kuželník s tím, že bude nutná
pojistka proti vodě a to i u sokolovny. Výměna úsporných žárovek byla odložena a kromě toho bylo opět
jednáno o koupi žebříku potřebného při údržbě letního cvičiště a sokolovny. Osmého listopadu bylo
rozhodnuto po prozkoumání nabídek koupit žebřík od firmy Bárt a platit jej ve splátkách. Šestého prosince
pak bylo navrhováno pořídit do sálu nové rolety, což ale bylo odloženo na později. Kromě toho měla být na
půdu zřízena "lavička" kvůli bezpečnosti a do šaten koberec. Zmíněná "lávka" nad "klenutím" velkého sálu
byla dle výroční zprávy následně skutečně provedena a kromě toho zmiňuje výroční zpráva i zřízení
navijáku, patrně také na půdě.
Určité, spíše menší práce proběhly i na letním cvičišti (mj. zřízen bazének pro děti).566
Provozu budovy se týkala i snaha městské rady o zrušení služebnosti lázní, což asi fakticky znamenalo
snahu lázně uzavřít či přemístit jinam. Jak se dozvídáme z dopisu datovaného 10 ledna 1934, Sokol s
vypovězením smlouvy zásadně nesouhlasil, neboť podle trhové smlouvy nejde o pouhou služebnost, nýbrž
o komplikovaný vzájemný vztah a obec se jí nemůže na základě zmíněné smlouvy jednostranně vzdát.
Pokud by ke zrušení služebnosti došlo, bude Sokol požadovat náhradu veškeré škody.
Následně městská rada nabídla jednotě provozování lázní. To Sokol dopisem z 3. května odmítl s tím, že
současně kvituje závazek města budovu vytápět. Případným neprovozováním lázní prý Sokol nemůže
nikterak utrpět. O nové úpravě vzájemných poměrů byli prý sice sokolové ochotni jednat, ale jejich
postavení se uzavřením nové smlouvy nesmělo zhoršit.
Jak celá věc nakonec dopadla nevíme. Jisté ovšem je, že minimálně v jedné polovině lázní byl městem
lázeňský provoz udržován ještě v šedesátých letech a podle všeho nejen k vypovězení služebnosti, ale
dokonce ani k jakékoli změně smlouvy nedošlo. Ještě v šedesátých letech je totiž původní smlouva
zmiňována jako platná s tím, že by ovšem bylo záhodno ji s ohledem na "nové poměry" nahradit smlouvou
novou.567
Kromě toho oslavila jednota roku 1934 padesát let svého trvání a k této příležitosti byla vydaná publikace
„T.J. Sokol PrahaLibeň, 18841934“. Ta obsahuje řadu zajímavých informací z historie i fungování jednoty a
mj. přináší i pozoruhodný čtyřstránkový materiál o loutkovém divadle. K budově samotné však žádné nové
informace nepřináší.568
Roku 1935 proběhly opět jen nejnutnější opravy, neboť tak jako v předchozím roce byla jednota finančně
značně vyčerpaná splácením půjčky za letní cvičiště. Výslovně je ovšem uvedeno, že by bylo třeba udělat i
jiné další rozsáhlejší opravy, na něž ovšem nejsou peníze. V té souvislosti jsou zajímavé stížnosti na neúčast
členů na sokolských zábavách, což se pochopitelně projevovalo i nižším výnosem.
Z oprav uvádí výroční zpráva přemístění radiátoru z estrády hudebníků do místnosti hudebních sborů a
kromě toho jakousi opravu okapu, napuštění podlahy fermeží a zmlazení stěn pastou. Zařízení budovy se
pak týkala revize a nutné opravy všech stolů a židlí, přestěhování americké hrazdy tak, aby se nemuselo
stále odklízet pódium, opravy piána, pódia hudebníků a žíněnek. Zmíněna je i každoročně zřizovaná
květinová výzdoba balkonu, za níž jednota vděčí bratru Zderadičkovi.
Na letním cvičišti je vedle drobností zmíněna především výměna houbou napadené dřevěné podlahy v
šatně za betonovou, v souvislosti s odvodem vlhkosti za šatnou provedený betonový "rigol" a nátěr plotu,
stožárů a zábradlí.569

566
567
568
569

Viz Zápisy 193136 (pozn. 556), Zprávy (pozn. 137), 1934, s. 113, 115, 145, 1935, s. 2526.
Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30) a ASL  Lázně (pozn. 233).
T.J. Sokol PrahaLibeň, 18841934, Praha 1934, ASL.
Viz Zprávy (pozn. 137), 1935, s. 6465, 1936, s. 2829.

150

Velmi podobná byla i situace roku 1936. V lednu byl opraven strop na estrádě. Druhého dubna bylo
referováno o opravě oken (podle všeho především nátěru), která už byla nutná. Čtvrtého června bylo
děkováno br. Zderadičkovi za výzdobu balkonu květinami (týž daroval či zapůjčil i betonové truhlíky).
Pátého listopadu jsou předneseny stížnosti na to, že díky hospodářské krizi zábavy nic nevynášejí, náklady
vzrostly a příjmy klesají.
Tento stručný výčet doplňuje výroční zpráva o revizi a opravu pódia, opravu střechy na kolně a výměnu
tří míchacích baterií ve sprchách, přičemž jedna z nich byla na zkoušku s průběžnými kohouty a v této
zkoušce dobře vyhověla. Provedena byla také zkouška nových svítidel, což bylo ale pro velký náklad
odsunuto na pozdější dobu. V sále byla postavena konstrukce na košíkovou. Kromě toho byl o několik
předmětů rozšířen inventář budovy. Na letním cvičišti proběhla pouze oprava či výměna zárubní v
šatnách.570
Obdobně probíhal i rok 1937. Sedmého ledna bylo referováno o výměně žárovek (dar br. Šnábla) o
potřebné nespecifikované opravě topných těles v sále (schválena) a o nutnosti nastavení regulátorů
ústředního topení. Podána byla také výhodná nabídka br. Háseho na vymalování tělocvičny, což bylo
předáno úsporné komisi a podle všeho nerealizováno. Kromě toho bylo kvůli zimnímu kluzišti opraveno
rádio na letním cvičišti. Zpráva ze září pak říká, že přes prázdniny bylo opraveno 150 židlí.
Výroční zpráva tyto v posledním období opět dosti skoupé informace z jednání správního výboru
podstatně doplňuje. Na úvod je zmíněno, že po několika letech úporného šetření bylo možné vydat větší
peníz na nejnutnější věci. Pořízeny byly nové koberce do šaten a nové rádio, zkonstruované přímo pro letní
cvičiště ale údajně tak lehké, že je lze v případě potřeby přenést i na cvičení do sálu.571 Z půjčky br. Horáčka
byly vyměněny všechny klosety a zdi (v záchodech?) napuštěny fermežovou barvou. Kromě toho je uvedena
oprava střechy sokolovny i sokolníkova domku na letním cvičišti, oprava podlahy v sále, menší oprava
pódia a kovových krytů na topeních. V malém sále je v té souvislosti zmíněno opravené a doplněné
„ozdobné měděné krytí“. Opraveny byly i podlahy v šatnách na galerii, na cvičišti byly natřeny stožáry a
zábradlí. Zmíněny jsou i nespecifikované menší klempířské práce, oprava žíněnek a nábytku a pořízení
nových lavic do loutkového divadla. Už roku 1936 bylo patrně rozhodnuto o pojmenování letního cvičiště
po Jindrovi Vaníčkovi, neboť roku 1937 byla lakýrníkem zpracována příslušná plechová cedule. Kromě toho
bylo zmíněno přestěhování trafiky před budovou.
K této drobné akci se dochovala korespondence. Trafika paní Teresie Bílkové původně stála před
budovou na obecním pozemku. Protože ovšem dotyčná vdova po legionáři nebyla obyvatelkou PrahyVIII
nýbrž PrahyIX (bydlela na rozhraní obou městských částí) dostala z pronajatého místa o rozměrech 2x2 m
výpověď. Sokol následně vyhověl její žádosti a v červnu 1937 ji pronajal místo na svém pozemku, konkrétně
po levé straně budovy těsně vedle vjezdu do dvora a vlajkovou žerdí a to za roční nájem 600 Kč. Protože
ovšem v tomto místě již stála reklama bratra Josefa Haseho, měla tato být s jeho svolením nově umístěna
přímo na trafice nebo nad ní.572

1938
Rok 1938 byl ovlivněn především přípravami na X. všesokolský slet. I proto bylo více než v minulých
letech opravováno v budově i na letním cvičišti. Třetího února bylo referováno o prohlídce a nutných
pracích na větracím zařízení, 7. dubna bylo referováno o dokončení instalace topných těles v ženských
šatnách a ve sprchách a 5. května byly zmíněny nutné opravy nátěrů oken, dveří, vrat, stožáru na vlajku u
sokolovny, skříněk v šatnách, oprava a nátěr zábradlí, vymalování všech neb některých místností, výměna
shnilých částí ohrady u sokolovny a její napuštění.
Obdobně košatý byl i seznam nutných oprav letního cvičiště. Šlo o úpravy a odvodnění terénu, výměnu
shnilých částí a napuštění ohrady (z toho plyne, že pletivo nebylo provedeno po celém obvodu), skříňky
nebo věšáky do šaten, výměnu prken na tribuně neb provést jiné řešení sedadel (?), isolace střechy
kuželníku, nátěr sloupů, úschovny a pletiva. Některé z těchto zmiňovaných prací přitom už byly kvůli
župnímu sletu žactva provedeny a byly dodatečně schváleny. Na zbylé práce mají být předloženy nabídky
570 Ibidem, 1936, s. 46, 83, 113, 1937, s. 28.
571 Rádia se týká i dochovaná koncesní listina z roku 1938, viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
572 Viz Zprávy (pozn. 137), 1937, s. 28, 39, 177, 1938, s. 43 a ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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řemeslníkům a věc předložena úsporné komisi. Děkováno bylo za nově provedené osvětlení nad nově
vyzděnou bránou cvičiště a za svaření a oplechování rámu nových vrat. Děkováno bylo i za jakési zednické
opravy, provedené snad z větší části též na letním cvičišti. Osmého září bylo referováno o proběhlé opravě s
tím, že byly při natírání oken provedeny i nutné vícepráce v podobě nátěrů "plechů v oknech" (tj. patrně
parapetů), klempířských a truhlářských oprav atp. Zvýšený náklad byl schválen a zároveň bylo
poznamenáno, že má jednota smlouvu s obcí a má tudíž nést část nákladů. Br. jednatel tudíž podá žádost.
Výroční zpráva navíc informuje o další havarijní opravě rozvodu topení či vody, o každoročním zdobení
balkonu květinami. Finanční situace jednoty přitom stále nebyla příliš veselá. Dle výroční zprávy za rok 1938
Sokol dlužil na hypotéční zápůjčce 74 935,39 Kč a za pozemek letního cvičiště obci 47 268,85 Kč. Zmíněná
hypotéční zápůjčka, byť se to zdá dosti neuvěřitelné, přitom patrně zůstávala z doby výstavby budovy v
letech 19091910. Znamenalo by to, že jednota za dalších téměř 30 let tento dluh umořila o pouhých 45 tisíc
korun, přičemž k jednorázovému snížení zápůjčky o 20 tisíc došlo již na počátku roku 1914. Žádná jiná
hypotéční zápůjčka ovšem od té doby nebyla jednotě poskytnuta a veškeré následné stavební zásahy byly
financovány jiným způsobem.
Sedmnáctého listopadu bylo referováno o záboru sokolovny 24 a 26. října na „pracovní tábor“, takže
veškerá tělocvičná činnost byla přerušena. Fungovalo pouze loutkové divadlo a později byl na letním cvičišti
chystán led. Výbor protestoval u ČOS i magistrátu a zároveň je žádal o intervenci.
K nastalé situaci byla na 15. prosince svolána mimořádná valná hromada, na níž však pochopitelně
nemohlo být mnoho vyřešeno. Starosta král na ní nabídl svou funkci, což však zřejmě nebylo přijato.
Místostarosta J. Mrklas poté vylíčil průběh záboru i konaných následných kroků. Neopomněl se přitom
opříti do nejmenovaných činitelů, kteří o věci rozhodli. V té souvislosti zazněl i pozoruhodně antisemitský
výpad v podobě sugestivního zvolání: "Proč nezabrána židovská Victoria College, 573 proč zrovna sokolovna,
národní, český majetek!" Následně bylo sděleno, že starosta ČOS dosud nepřijal několikrát ohlášenou
návštěvu bratří činovníků, vymlouvaje se na nedostatek času. To bylo přítomnými jednomyslně odsouzeno.
Následně bylo zdrcující kritice za organizační chyby při pořádání sletu podrobeno celé náčelnictvo ČOS,
které patrně v dané chvíli sehrálo roli určitého hromosvodu.
Kupodivu není úplně jasné, proč byla budova zabrána a k čemu byla využívána. Událost patrně
nesouvisí s vyhlášenou mobilizací ale spíše se záborem Sudet nacistickým Německem. Mimo opakujícího se
tvrzení, že je v budově zřízen "pracovní tábor" máme i informaci, podle níž zde byl "trvale ubytován prapor
práce". Sokolové sice uznávají nutnost daný prapor někde v okolí ubytovat, ovšem namítají že se pro něj
mohly najít nějaké jiné vhodné prostory. Poukazováno bylo jak na velké materiální škody tak na ztráty
morální. Ty se měly dít jak "ideově", tak "po stránce tělovýchovné" a jsou prý pro jednotu "nedozírné" a
budou se "velmi těžce nahrazovati".
Jednota se koncem roku 1938 pokusila provizorně obnovit tělocvičnou činnost ve škole "Na Korábě"
Budova byla dle výroční zprávy za rok 1939 předána jednotě zpět už 14. ledna, ovšem cvičení zde patrně
začalo až v březnu, neboť tehdy je ve cvičebních statistikách patrný stoprocentní nárůst účasti členů.
Velitelství praporu č. 101 bylo žádáno o náhradu za otop, elektřinu, telefon, plat sokolníka atd., jednota
ovšem byla odkázána na magistrát který prý budovu zabral. Kromě toho je zmíněno rozbití čtyř oken.574

1939
Jak už bylo zmíněno, na počátku roku 1939 byla jednotě budova navrácena. Bylo ovšem nutné provést
řadu oprav o nichž se dozvídáme především z výroční zprávy za rok 1939, neboť jednotlivá čísla Zpráv jsou
dochovaná velmi torzálně (v ASL pouze čísla 1, 2 a 7).
Dle výroční zprávy byly do původního stavu uvedeny kuchyně, úřadovna a záchody. Vysloveně se
ovšem podotýká, že byly provedeny pouze ty úpravy, na něž jsou peníze a další proto byly ponechány na
pozdější dobu. Jmenovitě je pak uvedeno obložení kuchyně dlaždicemi, nátěr nábytku, klempířská práce,
pro některé místnosti byla obstarána úspornější svítidla a zmíněny jsou i instalatérské práce v budově i na
letním cvičišti. Úřadovna dostala parketovou podlahu a okénko pro jednání s členy bylo rozšířeno, opraveny
byly šatny (tj. patrně šatnové skříňky) a provedeny byly i neupřesněné malířské práce. Kromě toho byl
opraven sokolníkův domek na letním cvičišti a patrně tamtéž byly natřeny železné stoly a židle. Zmínka je i
573 Šlo o soukromý penzionát pro bohaté židovské dívky, fungující v nedaleké Grabově vile.
574 Viz Zprávy (pozn. 137), 1938, s. 63, 88, 106, 147, 161, 172, 1939, s. 3, 18, 2223, 2829, 1940, s. 39.
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o pořízení nových kruhových stolních desek. Na letní cvičiště byla také dovezena škvára a písek. Opět bylo
děkováno za květiny na balkoně, za opravu židlí, opravu dvojích hodin, za neurčenou práci kamnářskou.
Kromě toho bylo děkováno i za provedené zatemnění budovy. Dochované sedmé číslo zpráv navíc
informuje, že opravy byly prováděny především v průběhu léta a v jejich stručnějším výčtu zmiňuje navíc
opravu dveří hlavního sálu a opravu elektroinstalace s tím, že se pracuje na projektu celkové rekonstrukce
elektrického rozvodu.575

Druhá světová válka a poválečná obnova budovy
Válečné období
Informace o dění v roce 1940 nám opět zprostředkovávají především Zprávy jednoty a kromě toho i
výroční zpráva. Spíše než o stavebních aktivitách či o údržbě budovy ovšem nesmírně sugestivně
vypovídají o době samé. Nejmarkantnějším rysem je značné zpožďování jednotlivých čísel. Březnové vyšlo
6. dubna, dubnové 16. května, květnové 29. června, červnové 8. října, záříjové 25. listopadu a říjnové v
prosinci. Toto osmé číslo žel v ASL není dochováno ale dle číslování stran vyšlo pouze jako dvojlist, dle
výroční zprávy obsahující "Sokolskou koledu". Poslední dvě čísla pak vyšla až roku 1941. Ještě výraznější
zpoždění ovšem měly pravidelně tištěné výtahy zápisů z výborových schůzí.
Informace ze schůze konané 4. dubna vyšly 16. května, o schůzi konané 27. června bylo referováno až 25.
listopadu. Důvodem tohoto zpožďování byla nepochybně nacistická cenzura, které ovšem přesto často
unikla určitá drobná narážka. Referováno bylo například o obnoveném zájmu o nošení sokolských krojů či
se objevila letmá připomínka posledního sletu, tety akce vyznívající výrazně protinacisticky. Téměř
husarským kouskem je pak dosti odvážný náčelníkův text, připomínající třicáté výročí otevření tělocvičny.
Kromě zdůraznění poslání sokolovny a sokolství obecně v něm totiž v závěru čteme: "I naše sokolovna je
živou složkou současné doby. V letech míru sloužila spolkové práci, jindy plnila jiné významné úkoly. Má za sebou
dobu, kdy sloužila jako vojenský lazaret, uplatnila se jako ubikace pracovního tábora i jako služebna CPO (patrně
"Četnický pohotovostní oddíl") a nyní poskytla své prostory říšské branné moci. Naše třicetiletá sokolovna je tedy i
dnes činně zapojena do proudu událostí, které formují novou Evropu, a sokolovna je nám symbolem víry, že v dalších
desítkách let svého trvání bude dějištěm jarého národního života".
V pátém, šestém a sedmém čísle byly na úvod vždy zařazovány nepokrytě propagandistické nacistické
texty. Dvacátého devátého června tak byl na úvod zařazen text o přátelství českého a německého národa a o
vítězném postupu říšské branné moci, 8. října mohli čtenáři číst o projevu dr. Gobbelse k zástupcům
českého kulturního života a 25. listopadu o návštěvě téhož v Praze.
Otištěné texty nepřímo vypovídají i o zabavení budovy nacisty. Ještě výborová schůze konaná 27. června
se sešla ve Filipově síni, zatímco zápis výborové schůze z 12. září už suše oznamuje, že výbor zasedal v
bufetu na letním cvičišti. Kromě toho zde byla publikována informace o zákazu sletů a veřejných
vystoupení, zákazu veřejného nošení cvičebních úborů, o tom že Sokol „prozatím nemůže disponovat
sálem“ i o odhlášení telefonu. V té době se cvičilo v náhradních prostorách.
O samotné údržbě budovy se dozvíme pouze velmi málo. Čtvrtého dubna bylo sděleno, že správce
světla provede výměnu vypínačů, upraví rozvodovou desku na jevišti a současně napojí loutkovou scénu.
Výroční zpráva pak informuje o opatření okapů novým nátěrem, o konkrétně neuvedených stavebních
adaptacích a jakési opravě trubek. Zapomenuto není ani na květinovou výzdobu, opět svědomitě
provedenou br. Zderadičkou. O zabrání budovy není ve výroční zprávě téměř ani zmínka. Jedinou drobnou
výjimkou je zde konstatování, že loutková scéna na podzim nenašla náhradní prostory. O archivu se
dokonce tvrdí že normálně funguje a bylo požádáno o sokolské památky s tím, že se mají předat v
tělocvičně, přestože jej bratr archivář Decastello před záborem budovy z větší části odvezl. Následně byl
uložen ve včelíně v úlech br. Čížka v Kobylisích a později ještě na dalším neudaném bezpečnějším místě.576
575 Ibidem, 1939, s. 9091, 1940, s. 25.
576 Ibidem, r. 1940, s. 5051, 73, 7980, 95, 107111, r. 1941, s. 18, 20, 25, k archivu Výroční zpráva tělocvičné jednoty Sokol Praha VIIILibeň
za rok 1945, s. 6, ASL.

153

O dění roku 1941 se dozvídáme pouze velmi málo. Zprávy vyšly ve třech, respektive dvou číslech, neboť
číslo12 vyšlo jako dvojčíslo. Poslední valná hromada se konala 12. února u Deutschů. Práce Sokola byla
zastavena během velikonoc 1941, v sobotu a neděli 12. a 13. dubna.577
Jak budovu mezi lety 19401945 využívala zmíněná německá branná moc víme z poválečných
dokumentů pouze rámcově. Byl ze umístěn sklad vojenského materiálu. Při poválečném vyklízení budovy
je zmíněno několik vagonů leteckého materiálu. Budova sama byla dle dobového soudu "ve strašném stavu"
a konkrétní závady jsou popsány takto: "všechny odpady ucpané, voda netekla, vypínače, lustry, zámky, kohouty,
umyvadla, skříňky a skříně, stoly a židle ukradené a vše silně poškozené, jen nepatrná část oken byla neporušena". V
podobném stavu jako budova bylo údajně i letní cvičiště. Kromě toho se velká hromada suti nacházela i na
dvoře budovy. O jejím odstranění bylo jednáno ještě v roce 1947 a snad mohlo jít o suť provizorně sem
odklizenou na konci války po nějakém bombardování Libně či Vysočan. Zničena měla být i většina inventáře
a jen jeho malá část byla uschována u některých členů jednoty.578
Samozřejmě se naskýtá otázka, jak mohla být budovat tak výrazně poškozena, pokud fungovala jako
vojenský klad. Bez studia dalších archivní pramenů na tuto a související otázky zatím nelze odpovědět. Není
například jasné ani to, zdali v budově v té době fungovaly obecní lázně, nebo kde a jak se dochovalo
vybavení zasedací síně či rozměrný Alšův karton. Ani v jednom případě totiž nemáme zmínky o tom, že by
byly někde uschovány. K popsaným škodám samozřejmě mohlo dojít až v době osvobozování, případně při
nějakém následném rabování. Také je možné, že nacisté budovu využívali i jinak než jen jako uvedený sklad,
například k ubytovávání vojska.

Poválečná obnova
Po skončení Druhé světové války zahájila jednota svou činnost prakticky okamžitě. První schůze sboru
proběhla 19. května a 22. května proběhl na letním cvičišti sraz žactva, dorostu a členstva. Poté začalo i
pravidelné cvičení. Budova ovšem byla jednak poškozená a navíc v ní byl uložen vojenský materiál. To byl
také důvod, proč bylo nutné počkat s vyklízecími pracemi na svolení příslušných úřadů, které přišlo až 20.
července. První schůze správního výboru byla v sokolovně konána 30. srpna a 27. října byl v malém sále
proveden sokolský slib. Ke slavnostnímu otevření opravené budovy došlo až 15. a 16. prosince. Při té
příležitosti se dozvídáme i o odhalení pamětní desky padlým. Cvičení od května do podzimu probíhalo na
letním cvičišti a později v tělocvičně reálného gymnasia. Výroční schůze se konala 25. června ve škole "Na
Korábě". Schůze cvičitelského sboru žen byly konány v kanceláři br. Mrklase, schůze správního výboru v
restauraci Merkur.
Jak dokládá leták z června 1945, byla obnova budovy prováděna se záměrem ji nejen opravit, ale navíc i
odstranit předchozí nedostatky, což se odrazilo ve výši nutných nákladů. V dostupných pramenech je tak
opakovaně zmiňována především nová elektroinstalace, pro niž byly řadu týdnů brigádnicky prosekávány
"žlaby" pro uložení trubek elektrického vedení. Samotnou instalaci prováděl dle pozdního ale hodnověrného
svědectví tehdejšího správce světla Jaroslava Kubišty instalační odbor Elektrických podniků Hlavního města
Prahy a původní rozvod 120 V byl nahrazen novým rozvodem 220 V, vedeným měděnými kabely. Osvětlení
velkého sálu bylo ovládáno dálkově ze dvou míst, z nichž jedno bylo u jeviště a druhé ve sborovně. Moderní
rozvaděče a osvětlení darovala firma Vohralík, specializující se na divadelní osvětlovací techniku, neboť její
majitel byl členem Sokola. Kromě toho byla instalována nová telefonní ústředna firmy Philips.
Ostatní rozvody, tedy především topení a vodovod byly patrně pouze opraveny, přestože už v
předválečném období docházelo k řadě defektů a bylo zjevné, že by si tyto rozvody patrně zasloužily
kompletní výměnu. Kromě toho máme Kubištovo svědectví o opravě střechy, která měla být dle téhož
svědectví později navíc opravena pomocí měděného plechu (?) a o kompletním vymalování budovy podle
návrhu bratra architekta ing. J. Jakuba, provedeném malířskou firmou člena jednoty Fraňka a o opravě
cvičebního nářadí. Oprava samozřejmě zahrnovala i zasklení oken, montáž zničených zámků, baterií atp.
Prameny také zmiňují darování přesněji nespecifikovaného nábytku vojenskou správou i pomoc dalších
libeňských spolků a organizací.
Zajímavou otázkou, s problematikou oprav dosti těsně související, je otázka po finanční situaci jednoty.
577 Viz Zprávy (pozn. 137), 1941, s. 18.
578 Viz Výroční zpráva 1945 (pozn. 576), s. 8.
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Nahlášené válečné škody dosáhly částky 2 842 924, 10 Kčs. Jednota se přesto i v tomto případě bránila
možnosti volit komerční úvěr a spoléhala spíše na dary a půjčky členů. Zároveň poněkud překvapivě zpětně
vybírala členské příspěvky za období, kdy Sokol nemohl fungovat. Celkem se jednalo o 189 K na člena, což
rozhodně nebyla zanedbatelná suma. Finanční obětavost členů byla ale, jak se zdá, přesto dosti značná. Na
darech se sešlo 84 860 Kčs a dalších 10 060 Kčs bylo jednotě sleveno z jako dar jednotě řemeslníky, kteří se
účastnili oprav. Značné ale byly i náklady. Oprava budovy stála jen za rok 1945 132 248,20 Kčs. Zároveň
jednota stále dlužila 58 893,05 Kčs za hypotéční zápůjčku na výstavbu budovy a 47 268,85 Kčs pražské obci
za pozemek letního cvičiště. Počet členů ovšem stále stoupal a už na konci roku 1945 měla jednota 2889 členů
(1303 dospělých, 430 dorostenců a 1156 žáků). Jednota projevila iniciativu na získání chaty v Krkonoších a
kromě toho započaly i první kroky ke slučování tělovýchovných organizací, vytčené v Košickém vládním
programu.579

1946
Daleko plastičtější přehled o dění v jednotě máme pro rok 1946, neboť se nám dochovaly jak zápisy
výborových schůzí, tak pravidelně vycházející Zprávy, které ovšem speciálně o opravách budovy sdělují
velmi málo. Výroční zpráva pak sděluje, že by prováděny postupně podle dostupných finančních
prostředků.
Šestnáctého ledna výbor rozhodl, že Alšův obraz bude zatím pouze pověšen a pak teprve definitivně
opraven. Správce světla na téže schůzi informoval o dokončování menších světel a br. Švejda urgoval zřízení
stojanů (?). Dvacátého prvního února se výborová schůze poprvé konala v opravené Filipově síni. Sedmého
dubna bylo rozhodnuto, že br. Kubišta (správce světla) má zjistit a dát opravit různé závady na osvětlení.
Zároveň br. správce domu žádal o zadání parket do čítárny. Br. redaktor měl zadat do Zpráv výzvu, aby se
přihlásili členové do pracovní čety, která by pomáhala při různých pracích s tím, že o opravách a zakoupení
drobného nářadí rozhodne předsednictvo.
Desátého dubna urgoval zástupce loutkové scény provedení světla v sále (patrně v divadelním). Druhého
května referoval domácí správce o těžkosti zadaných objednávek v nynější době a doporučoval provedení
nátěru oken, což bylo schváleno. Nátěr nakonec proveden nebyl, ač byl velmi potřeba a to pro nedostatek
odborníků a kvalitních barev. Dvanáctého července bylo hlášeno, že teče na půdu a bylo rozhodnuto, že účty
za zasklená okna mají být vystavovány zvlášť pro sokolovnu a zvlášť pro letní cvičiště. Čtvrtého září bylo
usneseno, že má br. Horáček (domácí správce) zjistit a opravit závadu na střeše a dodělat opravu v malém
sále a referováno bylo o opravě světla provedené br. Kubištou v altánku (?) s tím, že má dát do pořádku i
všechno ostatní světlo, pokud bude moci (v budově nebo na letním cvičišti?).
Devátého října bylo usneseno poděkovati br. Vohralíkovi za jeho vydatnou pomoc. Br. Horáček má
spolupracovati aby byly dokončeny práce v malém sále. Šestého listopadu bylo rozhodnuto zavěsit do
zasedací síně záclony s tím, že br. Mrklas dodá zdarma k tomu účelu tyče. Br. správce světla na témže
zasedání oznámil, že potřebuje 12 žárovek za 4 tisíce Kčs, Sestra Koubková žádala urychlení opravy kamen a
zřízení elektrického větráku (obojí nepochybně v kuchyni) a br. Dr. Bezděkovský doporučil, aby byly
urychleně odstraněny všechny hygienické závady v sokolovně.
Jedenáctého prosince bylo oznámeno, že na desce padlých je třeba opravit dodatečně hodnost štábního
kapitána Decastella, opět bylo žádáno zřízení větráku v kuchyni (zařídí br. Kubišta), zatímco kamna už byla
zásluhou br. Horáčka opravena. Alšův obraz byl vyčištěn nákladem památkového úřadu a má být zasklen.
Ve výroční zprávě je navíc uvedena i výměna zámků, vynětí rolet a zazdění otvorů do loutkové scény,
předělání pevných stolů na skládací a oprava židlí, oprava vodovodního potrubí.
Informováno bylo i o tom, že 12. prosince se sejde stavební komise, která má projednat zvětšení a
výstavbu sokolovny, neboť „naprosto nestačí“. Konstatováno ovšem bylo i to, že na přístavbu nejsou peníze,
ale že snad příští výbor něco vymyslí. V té souvislosti bylo jednáno i o možnosti prozatím zapůjčit školní
tělocvičny v okolí. Posléze bylo navrženo vybírat po dobu několik let v pololetních splátkách stavební daň.580

579 Ibidem. Cenným zdrojem informací je i Leták ve formě dopisu členům z června 1945 a nedatovaný Leták Sokola Praha Libeň, který
podle zmínek v textu vyšel zřejmě na přelomu října a listopadu 1945, obě tiskoviny jsou uloženy v ASL mezi časopisy, svědectví J.
Kubišty vyšlo v devadesátých letech ve Zprávách, viz Zprávy (pozn. 137), 3/1996, s. 1112.
580 Desky "Zápisy schůzí 1946", nestránkováno, ASL a Výroční zpráva tělocvičné jednoty Sokol Praha VIIILibeň za rok 1946, s. 38, ASL.
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Opravy samozřejmě byly věnovány i letnímu cvičišti. Probíhaly z části brigádně, máme například
zprávy o odvážení "rumu", z části byly zadány firmě Panýr. Druhého května, při zjištění výše nutného
nákladu na úpravu letního cvičiště, bylo rozhodnuto tuto práci kvůli stávající neutěšené finanční situaci
téměř zastavit. U br. Mrklase bylo ale současně objednáno pletivo pro nové oplocení (poze po jedné straně,
směrem k Meteoru). Čtvrtého září bylo oznámeno, že tribuna na letním cvičišti potřebuje nová prkna o čemž
se má promluvit s br. Kuželem a že oplocení je hotovo. Výroční zpráva navíc zmiňuje výstavbu altánku v
dětském koutku, zřízení pískoviště a navezení velkého množství (41 aut) darovaného písku do doskočišť a
na hřiště.581
V budově se naplno rozběhlo cvičení a pořádána byla i řada zábavních podniků které byly i nyní hlavním
zdrojem finančních prostředků. Přesto že jich bylo „až nadpočet", získané finanční prostředky nestačily a
bylo nutno velmi razantně šetřit. Hned v lednu bylo rozhodnuto, že úsporná komise má schvalovat všechna
vydání vyšší než 2000 Kčs. Zřízeny byly pokladničky a pracováno bylo i na větší propagaci. Využity byly
vývěsky po Libni i tabla v obchodech. Za celý rok bylo jednotě darováno téměř 45 tisíc Kčs, nemluvě o
množství dobrovolné práce. Přesto bylo 12. července konstatováno, že finanční prostředky jsou úplně
vyčerpány a bude snad nutno přistoupiti k zápůjčce. Finančních otázek se týká i rozhodnutí zrušit Filipův
fond a také smlouva (patrně družební), uzavřená už vloni s ČKD a 9. října opět obnovená.582
Výbor samozřejmě řešil i jiné problémy. Hned 16. ledna bylo opět rozhodnuto, že galerie mají být při
cvičení do odvolání uzavřené a na prosklených dveřích mají být umístěny záclony. U Dr. Šmejkala mělo být
intervenováno ohledně topení.
Tehdejší společenská a politická situace se samozřejmě dotýkala i jednoty. Desátého dubna oznámila ČOS
zahájení své samostatné činnosti s tím, že zároveň pracuje k úplnému sjednocení v němž má sokolstvo
zůstati jeho základem. Ve vestibulu sokolovny měl být pořízen nápis „Naše věc není pro strany, ale pro
národ veškerý“. Zakazováno bylo i nošení stranických odznaků do budovy. Zajímavá je i žádost štábního
strážmistra Strassera o osvědčení, že jeho přičiněním bylo za okupace mnoho inventáře a zařízení budovy
zachráněno.
Dvanáctého července br. archivář hlásil, že jest hotov s uspořádáním archivu a byla oznámena i
dokončená oprava židlí. Přesto jich bylo málo a jednota si je musela půjčovat. Bylo proto nutné chybějící
židle nakoupit ovšem mělo se s tím zatím počkat. Přesto byl nákup židlí, ubrusů a dalšího drobného
inventáře do kuchyně nakonec ve výroční zprávě uveden. Po opravách zahájila činnost 27. října také
loutková scéna a to hrou „Kašpárkův první krok do života“.
Do národní správy a později přímo do vlastnictví byla získána chata v Dolní Malé Úpě, kterou jednota
následně velmi intenzivně využívala.583

1947
V obdobném duchu spíše menších oprav se nesl i rok 1947. Dvacátého devátého ledna bylo oznámeno, že
Alšův obraz byl konservován a bude nákladem Kčs 700 zasklen pájeným olovem a zavěšen v malém sále. Ve
výroční zprávě se pak dozvídáme, že byl zapůjčen na výstavu a v pořádku vrácen.
Dvacátého sedmého února bylo po dlouhé debatě rozhodnuto z úsporných důvodů neodstraňovat žlaby
v malém sále. Patrně se přitom nejednalo o nějaké žlaby umístěné v sále, ale o okapní žlaby na jeho vnější
straně. Jedenáctého června totiž bylo sděleno, že pokud se podaří získat řemeslníky dojde přes prázdniny k
opravě tělocvičny. Součástí oprav měly být i opravy žlabů, odpadových rour, oken, omítek, to vše za dozoru
br. Koubka. Tato oprava se ovšem podle všeho neuskutečnila, protože není dále zmiňována a nefiguruje ani
ve výroční zprávě.
Sedmého května byl pořádán sadový odbor o darování květinových trsů k výzdobě balkonu (připsáno
„náklad 500 Kčs“) a bylo jednáno i o osázení "svahu" před budovou. Br. správce světla také žádal o
provedení definitivní instalace rozhlasového zařízení. Osmého října br. správce domu upozorňil na mnoho
rozbitých oken a 5. listopadu bylo na návrh br. starosty rozhodnuto zasadit desku za války popraveným
581 Ibidem.
582 Ibidem.
583 Ibidem.
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manželům Strnadovým. (?) Návrh měl vypracovat br. Bíma ml.
Výroční zpráva se navíc zmiňuje o parketové podlaze provedené v bývalé knihovně, o novém sporáku v
kuchyni, o darovaném pěkném kotli na polévku a o tom, že jednota zadala plynovou přípojku. Nová
podlaha je zmíněna i v bytu sokolníka. Kromě toho jsou jmenovány pouze drobné opravy, podle správce
zbytečné a stále se opakující (utrhané věšáky, poškozené skříňky v šatně, poškozené klavíry, zbytečně
rozsvícené světlo). Na závěr se dozvídáme, že sokolník p. Hašek natřel dveře u sokolovny a slíbil příští rok
natřít i okna.584
Jednáno ovšem bylo i o rozšíření budovy. Členů stále přibývalo a třikrát týdně se cvičilo i v tělocvičně
reálky. Navržená stavební daň byla skutečně vybírána a i ve výroční zprávě za rok 1947 bylo konstatováno,
že na rozšíření sokolovny členové nesmí zapomínat.
Třetího září bylo ovšem ve zprávě předsedy účetních a hospodářských dozorců konstatováno, že se (patrně
dočasně) ustupuje se od úmyslu přístavby, ačkoli velká oprava je již neodkladná a že je potřeba věc
rozhodnout, neboť termín pro podání žádostí do plánu dvouletky na rok 1948 je 8. září 1947. Pokud by se do
té doby o přístavbě či alespoň velké opravě nerozhodlo, nedostala by jednota žádný stavební materiál.
Osmého října se pak dostavil okresní osvětový inspektor Zdislav Buříval za ORO (patrně "okresní rada
odborů") a mj. se sokoly jednal o stavbě kulturního domu. Tu sokolové vítají a chtějí na ní spolupracovat.
Základní kámen k této budově byl, dle zmínky ve zprávě náčelníka z 5. listopadu, položen 28. října 1947.
Pátého listopadu pak bylo referováno o podnětu podaném referentu kulturního domu Krčálovi, aby do
tohoto nově budovaného zařízení byly ze sokolovny přestěhovány lázně, čímž by se jednotě velmi ulevilo.585
Z ostatních záležitostí se budovy týká stížnost br. správce budovy z 27. února, že není čím topit. O
topení pak s úspěchem jednal 3. listopadu i bratr starosta, patrně na magistrátu, který stále ještě spravoval
lázně.
V daném roce bylo rozhodnuto pojmenovat hlediště loutkového divadla po sokolském cvičiteli a loutkáři
Ing. Antonínu Srncovi, který padl na barikádě 7. května 1945. Patrně v témže roce byl velký sál pojmenován
po dalším umučeném libeňském sokolovi, náčelníku Slávovi Strnadovi, popravenému za Heidrichiády.
Letní cvičiště pak bylo pojmenováno po nacisty umučeném náčelníkovi župy Barákovy Vojtovi Vacínovi,
podle všeho nejpozději v roce 1946.
Počet členů ke konci roku 1947 vzrostl na dosti závratných 4201 (2261 dospělí, 598 dorost, 1345 žactvo).
To bylo dáno nejen příchodem nových členů ale také započatým slučováním tělovýchovných organizací. Do
Sokola v roce 1947 vstoupili členové sociálně demokratické DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota) a
komunistické FPT (Federace proletářské tělovýchovy), zatímco katolický Orel se raději dobrovolně rozpustil.
Drobnou perličkou v jednání správního výboru tělovýchovné jednoty v roce 1947 pak byl opětovně
zopakovaný zákaz přístupu na galerii, tentokrát se zdůvodněním, že se tak děje kvůli špíně kterou tam
návštěvníci nosí a dále proto, že tam někteří lidé chodí s nekalým cílem.586

Po komunistickém převratu
Socialistická tělovýchova
První dva měsíce roku 1948 samozřejmě ještě patří do předchozí kapitoly. Množstvím informací, které o
těchto dvou měsících máme se ovšem už podobají těm následujícím. Ze Zpráv Sokola Libeň vyšla během roku
1948 pouze tři čísla, přičemž první z 15. března referuje vedle běžných událostí především o proběhlé valné
hromadě a o chystaném sletu, druhé z 22. května opět věnuje pozornost sletu a kromě toho i proběhlému
sloučení a třetí z 20. listopadu obsahuje vedle běžných sportovních informací především hutný
584 Desky "Zápisy výborových schůzí – 1947", nestránkováno, ASL a Výroční zpráva tělocvičné jednoty Sokol Praha VIIILibeň za rok 1947, s.
11, ASL.
585 Viz Zápisy (pozn. 584) a Výroční zpráva 1947 (pozn. 584), s. 34
586 Viz Zápisy (pozn. 584) a Výroční zpráva 1947 (pozn. 584), s. 10, Zprávy (pozn. 137), 4/1947, s. 3 a 2/1948, s. 1.
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propagantistický úvod a informace o komunistické reorganizaci Sokola. Ani jedno číslo pak nestěluje
prakticky nic o budově a její údžbě, opravách či plánech na chystanou přístavbu. Chybí nám i zápisy
správního výboru a i v případě, že bychom zápisy schůzí vedení sokola k dispozici měli, asi by nám neřekly
mnoho. Rekonstruovat dění v budově po roce 1948 je tedy místy poněkud nesnadný úkol.
Hned po únoru 1948 začaly ve všech sportovních organizacích působit tzv. akční výbory, které měly
provádět "očistu" organizace. To prakticky znamenalo vyloučení demokraticky zvolených představitelů, a
jejich nahrazení lidmi dosazenými komunistickou mocí. Současně došlo i ke druhé vlně slučování
tělovýchovných organizací. Ta už ovšem nebyla dobrovolná jako v roce 1947 ale naopak vnucená a současně
i velmi formální, neboť oficiálně se členy Libeňského Sokola v rámci slučování stali například i členové
katolické tělovýchovné organizace Orel. To dobře ilustruje i fakt, že po sloučení počet členů nevzrostl, ale
naopak citelně poklesl. V roce 1958 měla TJ celkem 1101 členů.
Formálně se slučování dělo pod křídly Sokola, což bylo dáno jednak tím, že Sokol byla největší tehdejší
sportovní organizace, navíc organizace která se ještě v předúnorovém období slučování tělovýchovy
primárně nebránila ale naopak je dosti nadšeně vítala, v podstatě jako jakýsi příslovečný "návrat ztracených
ovcí", a dále zřejmě i tím, že komunisté nechtěli Sokol destabilizovat před chystaným XI všesokolským
sletem, probíhajícím od 19. do 27. června 1948. Díky tomu byl tento slet jedním z posledních záchvěvů
svobody a demokracie v tehdejším komunistickém Československu a také většina komunistických zásahů
začala v Sokole až po jeho skončení.
Vedle zásadní proměny způsobu řízení tělovýchovné organizace po únoru 1948, při níž demokratické
rozhodování nahradilo neprůhledné dosazování prověřených soudruhů plnících předem určené úkoly, lze
ovšem sledovat ještě jednu zásadní proměnu, která měla ostatně zásadní vliv i na způsob využívání budovy.
Totalitní sportovní organizace totiž kupodivu nebyla primárně zaměřena na všeobecnou podporu
tělovýchovy a jejím středobodem nebylo cvičení pro zdraví, nýbrž se naopak primárně věnovala
talentovaným jedincům, které cílevědomě vedla ke sportovním úspěchům. Podstatné tudíž nebylo
hromadné cvičení, "sport pro všechny", ale naopak sportovní specializace a podpora jednotlivých
sportovních oddílů, vyžadujících speciální zázemí a s mateřskou sportovní organizací spojených v podstatě
pouze formálně. V Sokole tak silný étos a důraz na poslání a na souhru všech složek lidské osobnosti se zcela
vytratil. To plasticky ilustruje například fakt, že v libeňské tělovýchovné jednotě vznikl oddíl ZTV (základní
tělesné výchovy) až v roce 1955 v souvislosti s nácvikem První celostátní spartakiády a až do roku 1968, kdy
se v něm stali vůdčí silou bývalí, po únoru 1948 vyloučení libenští sokolové, není o jeho činnosti příliš
mnoho známo.
V komunistickém Československu byla tělovýchova výrazně navázána na činnost odborových
organizací, což mělo vliv i na postupné přejmenovávání bývalého Libeňského Sokola. Ten se nejprve stal, v
návaznosti na tehdejší největší libeňský podnik "České loděnice" Sokolem České loděnice, aby se v roce 1952,
spolu se změnou na "dobrovolnou sportovní organizaci" přejmenoval na DSO Spartak Libeň Loděnice.
Provázání s odborovou organizací podniku ještě vzrostlo poté, kdy veškerý majetek tělovýchovní jednoty od
ledna 1954 přešel přímo na ZV ROH České loděnice n.p. Po vytvoření ČSTV a opětovném převodu
"tělovýchovné" části majetku bývalého libeňského Sokola právě na tuto organizaci roku 1957 se opět
proměnil i název a to na TJ Libeň Loděnice. Poslední změnou prošel roku 1966, kdy z jeho názvu mizí odkaz
na průmyslový podnik a s odvoláním na název bývalého libeňského sportovního klubu se opět mění na TJ
Meteor Praha.587

Padesátá léta
Jedinou stopou o chystané a pravděpodobně neprovedené opravě budovy je oznámení z 16. dubna 1951,
podle něhož je v investičním plánu veřejné správy na rok 1950  ústředně plánovaný globál, na obnovu
budovy vyčleněna částka 1 milion Kčs. Tato samostatná akce měla být skončena do 31. prosince 1950 a
zároveň pro ni platil výnos SÚP (Státní úřad plánovací) z 20. prosince 1950, podle něhož měla být skončena
do 31. března 1951. Datum vydání zmíněného výnosu patrně naznačuje, že jím byl termín dokončení o tři
měsíce posunut. Uvedená suma svědčí o tom, že mělo jít o opravu vpravdě generální. Zda ovšem skutečně
587 Viz Zprávy (pozn. 137), 1, 2 a 3/1948, 3/1996, s. 911, Almanach Meteor Praha, Praha 1966, s. 3, ASL a text Heleny Andrlové z roku
1968, uložená v deskách "Návrhy, nápady, připomínky, články", ASL.
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proběhla naprosto není jasné a v podmínkách zásadních poúnorových změn by nebylo divu, kdyby nakonec
vůbec neproběhla.588
Doklady máme pouze k menším akcím. Jednu z nich, týkající se netěsného kouřovodu a závad požární
ochrany, odstartovalo patrně pravidelné čištění komínů. Dochoval se nám totiž drobný nedatovaný lístek
formátu A6, jímž zaměstnanec kominického závodu komunálního podniku Technických služeb Hlavního
města Prahy oznamoval závadu, při níž kouřovod vedený přes byt p. Havla propouštěl plyn následkem
přetížení komína.
Téměř jistě následkem tohoto hlášení provedlo místní velitelství PO Praha (tj. požární ochrany) v budově
4. dubna 1951 požárně bezpečnostní prohlídku. Ta zjistila řadu závad (nepořádek ve skladištích, chybějící
tabulky "přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm" ve skladištích a na jevišti loutkového
divadla, chybné provedení elektrické instalace v umývárnách a nutnost kontroly celého elektrického vedení
v budově odbornou koncesovanou firmou, chybějící hasící přístroje). Jako další závada je uveden kouřový
kanál, vedený při stropu v bytě sokolníka Ladislava Havla ze sousedního bytu správce lázní Bedřicha
Zemana. Sokolník si stěžoval, že jeho byt je neustále zamořen zápachem a plyny, které mu znemožňují řádně
bydleti a ohrožují jej na zdraví. Doporučuje se proto vyšetření stavu komínů.
Na 20. dubna byla k problému svolána komise, která doporučila posléze technickým referentem nařízený
postup řešení. Stávající vodorovný kanál o délce více než 3,5 m umístěný pod stropem měl být vybourán a
nahrazen pokud možno co nejšikměji vedenou eternitovou trubkou, zaústěnou do vedlejšího sopouchu,
doposud sloužícího k ventilaci vedle ležícího pokoje sokolníka. K ventilaci této místnosti měl být navržen
náhradní způsob. Ve vestibulu proti nově zaústěné trubce měla být zřízena vymetací dvířka. Po skončení
práce měla být provedena tahová zkouška a Sokolu bylo doporučeno podle možností sokolníkovi
poskytnout náhradní (vhodnější) místnosti.
Jeho byt byl totiž dle zápisu tvořen pouze dvěma místnostmi, přední kuchyně a zadního nevytápěného
pokoje bez přímého osvětlení (tj. byl zcela temný, bez oken). Sokolníkův sporák byl odkouřen kovovou
trubkou zaústěnou o více než 2,5 m níže do téhož sopouchu jako vodorovný kanál odvádějící spaliny z bytu
lázeňského. Daná situace se tudíž nelišila od stavu, vzniklého při dokončování budovy v roce 1910. Dvojice
vedle sebe ležících bytů tehdy vznikla úpravou původního většího bytu a neosvětlený pokoj byl projektován
jako předsíň. Navíc se zdá, že do zmíněného jediného sopouchu měla být zaústěna pouze dvojice otopných
zařízení na tuhá paliva, z nichž pouze jedna byla odkouřena pomocí zmíněného vodorovného kanálu. Po
úpravě ovšem šlo hned o dvojici sporáků a jedna kamna, dvě z těchto tří otopných zařízení byla navíc
odkouřená pomocí vodorovného kanálu. Přesto toto řešení podle všeho celých 40 let víceméně fungovalo a
závada tudíž byla dána spíše popraskaným zdivem, což ostatně připouští i zápis, případně špatnou vůlí
sokolníka, který už zřejmě vůči komunisty proměněnému Sokolu necítil oddanou lojalitu a stížnost mohla
být i způsobem jak upozornit na rozhodně nikoliv ideální podoba jeho služebního bytu.
Několik měsíců po proběhlé požárně bezpečností prohlídce sokolské části budovy následovala i
prohlídka lázeňských částí budovy, provozovaných nyní komunálním podnikem Lázeňská rekreační služba
Hlavního města Prahy. I ta odhalila řadu nedostatků, které měly být dle rozhodnutí technického referenta z
9. června 1951 neprodleně odstraněny. V podstatě i zde šlo o nařízení udržovat pořádek, z bývalé sušárny a
z dílny na opravu lázeňského zařízení měly být odstraněny všechny staré, nepotřebné, pracovní prostor
zaplňující předměty a palivové dříví, doplněny měly být hasící přístroje a zkontrolována měla být
elektroinstalace.589
Další spíše menší stavební akcí bylo zřízení nového plotu u budovy na severní straně (tj. směrem ke
kostelu). K tomu se 29. října 1954 sešla komise, na níž byl představen záměr TJ DSO Spartak nahradit starý
nevzhledný prkenný plot novým, drátěným s kovovými rámy, osazenými do zděných sloupků (tj. tím
stávajícím). Komise navrhla posunout plot směrem k budově s tím, že rozdíl úrovní bude vyrovnán svahem.
Po skončení práce měl být prostor u kostela sadově upraven brigádnickou prací v rámci "akce M". Posunutí
plotu a tím i postoupení péče o část parcely č. kat. 36 bylo dočasné, neznamenalo majetkové změny a pokud
by to vlastník potřeboval, měla být daná část parcely ihned uvolněna. K akci se dochoval schématický
588 Materiál uložen v OKTSA, sign. „8/d2“, mezi stavební dokumentací vzniklou po roce 1950.
589 Ibidem.
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plán.590
Třináctého září 1957 adresoval podnik hlavního města Prahy Lázeňská a rekreační služba dopis odboru
pro výstavbu rady ONV Prahy 8 s oznámením stavebních závad, které vznikají v poslední době v prostoru
ženských lázní. Konkrétně šlo o pád osvětlovacího tělesa do vanové kabiny, opadávání omítky, často i ve
velkých kusech a velmi často praskající žárovky. Tyto závady přitom způsobuje cvičení na pérovém můstku,
s těžkými činkami a podobně, v prostoru nad lázněmi, což způsobuje otřesy podlahy a tím i s ní
souvisejícího stropu. TJ Spartak už byl na tento problém upozorněn, ale bezvýsledně, nyní se tedy podnik
obrací na odbor pro výstavbu s žádostí, aby po provedené odborné prohlídce bylo zařízeno, čeho třeba, k
odstranění závad.
Odbor proto tělovýchovné jednotě 29. října zaslal dopis v němž shrnul obsah žádosti, upozornil na
nebezpečí zranění návštěvníků i obsluhujícího personálu, nakonec žádal aby se cvičilo způsobem, kterým
nedojde k narušení bezpečného užívání lázní.591

Šedesátá léta, generální oprava budovy, další opravy
O generální opravě budovy, provedené z větší části roku 1960 nákladem 307 822, 33 Kč Obvodním
stavebním podnikem v Praze 8, nemáme dochovány v materiálech odboru pro výstavbu ONV Praha 8 téměř
žádné doklady. Naštěstí se nám díky sporu o úhradu části nákladů dochovaly některé podklady v archivu
Sokola.
Především máme k dispozici část faktur, konkrétně ty, fakturující práci na níž se dle smlouvy z roku 1911
měla podílet obec. Dochovala se nám tudíž faktura na elektrickou instalaci zářivek v šatnách, montáž
osvětlovacích těles a sekání konzolí v bočních lodích sálu, demontáž starých těles v kancelářích a sálech.
Doloženo máme i postavení lešení v sále, přestože o jeho vymalování doklad nemáme. Přesně v souladu se
smlouvou máme dochovanou fakturu k malování kotelny, na níž je ovšem uvedeno a ve výkazu podrobně
rozepsáno i malování vestibulu. Uvedeno je zde oškrábání, sádrování defektů, nátěr stropu bíle a stěn
barvou ve dvou "středních tónech", opravu linkrusty a olejové nátěry soklů. Faktury také dokládají dosti
rozsáhlé zámečnické a truhlářské opravy dveří a částečně i oken, stejně jako jejich následný nátěr.
Doklady máme i k opravě fasády, která byla ze 40% otlučena, zvovuomítnuta (včetně profilovaných
prvků), přeštukována a "vytónována". Kromě opravy štukových prvků je výslovně zmíněno i patinování
odlitků ve štítě, patrně nově pořízených. Doložena je i oprava střechy, a to jednak oprava a částečné
přeložení krytin keramických, a dále oprava plochých střech bočních teras. Uváděná výměra 96 m 2 ovšem
naznačuje, že nová lepenková krytina kupodivu nebyla položena všude, nýbrž pouze v některých místech.
Klempířské prvky (oplechování, žlaby, okapy, kominické lávky atp) byly vyčištěny, podle potřeby
nahrazeny novými a následně kompletně natřeny.
Z faktur lze rekonstruovat i časovou posloupnost prací. Od ledna 1960 probíhaly práce v interiéru
budovy (elektro, opravy a nátěry dveří, výmalba), teprve v září bylo postaveno lešení kolem budovy, v říjnu
proběhla oprava fasády, v listopadu je uvedena oprava střech. Teprve tehdy je také doložena druhá část
truhlářských a zámečnických oprav dveří a oken, patrně proto, že se s opravou oken čekalo na opravu
fasády. Zmíněné opravené truhlářské prvky byly natřeny až v březnu roku 1961 a v květnu je doložena
druhá (menší) část opravy střech.
Proběhlá oprava se jeví jako poměrně precizní a provedená s až nebývalým pochopením pro
architektonické kvality budovy. Zaráží pouze malá výměra opravených lepenkových krytin na terasách.592
S provedenou generální opravou budovy souvisí zřejmě i dochované osvědčení o úřední tlakové zkoušce
těsnosti domovního plynovodu z 2. prosince 1960 a dále provedená kontrola instalatérských prací při
připojení plynového radiátoru. Dvacátého druhého prosince 1960 totiž zaslal obvodní výbor ČSTV
kontrolnímu odboru rady ONV Praha 8. sdělení, podle něhož neuznal a vrátil fakturu OSP Praha 8., neboť
dle něj účtované údaje (množství materiálu a odpracovaný čas) neodpovídají skutečnosti. Stavební podnik
následně 3. února 1961 sdělil, že 13. ledna provedl kontrolu a zjistil chybné účtování, neboť byl omylem
590 Ibidem, a Soupis plánů, č. 7001.
591 Viz OKTSA (pozn. 588).
592 Viz ASL  Lázně (pozn. 233).
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účtován i nezpracovaný, vrácený materiál a doprava byla, opět omylem, účtována dvakrát, jednou v
ceníkových položkách a podruhé přímo. Faktura tudíž byla snížena o 669, 41 Kčs. Celá situace nám mj.
dokládá, že generální opravu budovy financoval Obvodní výbor ČSTV pro Prahu 8.593
Následovalo jednání o úhradě části nákladu na opravu s tehdejším provozovatelem lázní, podnikem
"Kadeřnické a lázeňské služby Hlavního města Prahy". Na nedochovaný dopis tělovýchovné jednoty
reagoval jménem ředitele podniku Jana Procházky 10. ledna 1961 dr. Suk. Ten žádal jednak o předložení
vyúčtování prací a faktury dodavatele tak, aby obojí mohlo být zkontrolováno a přezkoušeno, dále o opravu
poškozené střechy nad vchodem do lázní a nakonec pro příště také to, aby se v budoucnu o podobných
opravách dozvěděli v dostatečném předstihu. Pohledávku za opravu fasády jsou prý ochotni řešit
súčtováním proti pohledávce lázní za dodané teplo. Při té příležitosti upozorňují, že by bylo třeba, vzhledem
k změněným poměrům politickým i hospodářským, nově upravit smlouvu o služebnosti lázní z r. 1911. S
dopisem byla odeslána i faktura za topení za druhou polovinu roku 1960 a první polovinu roku 1961, celkem
na 10 tisíc Kčs. V té souvislosti se dozvídáme o ujednání obou subjektů z 11. prosince 1952, podle něhož má
být paušální náhrada za dodané teplo ve výši 5 tisíc Kčs za každé pololetí.
Na to jednota reagovala dopisem z 18. prosince 1961, v němž je oznamován výsledek komisionálního
prošetření faktur. Pohledávka Kadeřnických a lázeňských služeb podle toho činila 50 504 Kčs. To ovšem
druhá strana neuznala a 10. ledna 1962 oznámila, že faktury zkontrolovala a z požadovaných 50 504 Kčs
uznávají jen část nákladů ve výši 29 398, 56 Kčs. Z té odečetli dalších 10 tisíc Kčs za dodané teplo za druhou
polovinu roku 1961 a první polovinu roku 1962 a zbytek proplatili.
Reakce tělovýchovné jednoty sice není dochována, ale je zřejmá. Výpočet prezentovaný podnikem byl
totiž skutečně chybný a neodpovídal ustanovením smlouvy, podle níž měla obec přispívat polovinou
nákladů nejen na opravy fasád a střech, ale i na opravy elektrického osvětlení v místnostech jednoty. Právě
tato položka přitom způsobovala onen zmíněný rozdíl ve výpočtech nákladů.
Dvacátého druhého listopadu 1962 Lázeňské a kadeřnické služby sdělily, že z pohledávky odečítají
dalších 5 tisíc Kčs a 26. srpna 1963 oznámily, že pohledávky činí už pouze 4 398, 56 Kčs a jednota tudíž má za
teplo zaplatit 601, 44 Kčs. To ovšem opět neodpovídalo výpočtu založenému na znění smlouvy a
tělovýchovná jednota v konceptu dochovaným dopisem z 21. září 1963 sdělila, že trvá na původně
vypočtené sumě 50 504 Kčs. Jak celá věc nakonec dopadla žel nevíme ale je více než pravděpodobné, že
podnik musel zaplatit či za teplo zúčtovat i zbývajících 11 105, 44 Kč.
Požadavek podniku z 26. srpna 1963 na zaplacení "zbylých" 601, 44 Kčs totiž evidentně vznikl omylem
neboť se zakládal na původně podnikem uznané částce 29 398, 56 Kčs, ovšem nevzal v potaz nejen to, že
mezitím podnik uznal vyšší, jednotou žádanou sumu ale dokonce ani to, že suma 9398, 56 Kčs již byla
jednotě vyplacena. Mimo jiné nám tato situace dobře odhaluje neuvěřitelný chaos, panující v tehdejších
socialistických podnicích.594
Ze září 1962 se ve dvou totožných kopiích dochoval plán rekonstrukce hromosvodu.595 Bez dalšího
dochovaného materiálu nelze rozhodnout, zdali tento projekt souvisel s připravovaným komplexnějším
rekonstrukčním zásahem v oblasti střech, což by vysvětlovalo spíše menší opravu lepenkové krytiny v roce
1960 a nebo naopak šlo o určitý "doběh" této rekonstrukce. Chybějící projekt na výměnu hromosvodu mohl
znamenat rozhodnutí o odložení části prací a tudíž i v provizornější provedení opravy střech.
V roce 1964 proběhla oprava lázní. Dochoval se nám rozpočet datovaný 4. července 1964, na 35 330, 53
Kčs, dále žádost o urychlený souhlas, protože práce měla být provedena ve III. až IV. čtvrtletí roku 1964 a
nakonec souhlas odboru výstavby s opravou vodovodu a kanalizace z 29. července. Z rozpočtu plyne, že
kromě nové kanalizace a vodovodu byly v lázních z části měněny také sprchy, vany záchodové mísy atp.
Naopak obklady byly pouze opraveny. Z připojené technické zprávy je zároveň patrné, že bylo stále ještě
počítáno s provozem obou oddělení lázní a oprava se také obou oddělení lázní týkala.596
Se zmíněnou rekonstrukcí hromosvodů možná souvisí žádost o schválení opravy střech jako havarijní z
593
594
595
596

Viz OKTSA (pozn. 588).
Viz ASL  Lázně (pozn. 233).
Viz Soupis plánů, č. 7002.
Viz OKTSA (pozn. 588).

161

13. října 1965. Dle textu žádosti šlo o nutnou opravu plochých střech s tím, že asfaltářské a klempířské práce
byly objednány už v roce 1964, ale oprava byla přesunuta na rok 1965 a PSO Praha 8 (Pražská stavební
obnova) se vymlouvá na nutnost řešit havarijní opravy. Střechy přitom byly poškozené a při dešti zatékalo
do bytu sokolníka a do zasedací síně (šlo tedy o přední terasy). Jednota tudíž žádala o uznání opravy jako
havarijní, což bylo zřejmě následně provedeno. Na žádosti je totiž rukopisný přípis z 16. listopadu 1965, že
opravy se už provádějí a budou do měsíce hotové.597
Zajímavou epizodou bylo jednání s úřady o umístění plechových garáží na dvoře budovy. Z 26. května
1962 pochází dopis tělovýchovné jednoty odboru pro výstavbu, v němž vedení jednoty jednak sondovalo
možnost postavení garážových boxů v prostoru tělovýchovného objektu a zároveň si stěžovalo na to, že
sokolník a lázeňský pracovník chovají v objetu slepice, o čemž jednota odbor vyrozumívá a zároveň žádá o
přímé vyřízení.
Z 18. září 1962 pak pochází žádost dvou zaměstnanců závodu České loděnice o vybudování plechové
dvougaráže na dvoře sokolovny. TJ s tím souhlasila 14. ledna 1963 a 28. března vydal odbor pro výstavbu
souhlasné stanovisko.
Další žádost tělovýchovné jednoty o výstavbu garáží, tentokrát podle všeho zděných, pochází z 24.
května 1963. V textu žádosti se tvrdí, že nevyužité nádvoří je značně prostorné a v současné době je
zastavěné všelijakými kůlnami, takže výstavba garáží podle přiložené "zastavovací studie" 598 prý situaci
zlepší. Garáže měly být přizpůsobeny svému okolí a navíc zakryty stávajícími keři, které lze podle potřeb i
doplnit. Dle zmíněného plánku měly být v podstatě všechny k tomu využitelné plochy severně a západně od
budovy zastavěny patrně 13 garážemi.
Rozpaky zaměstnanců odboru nad touto žádostí ukazuje drobný přípis tužkou "Vždyť jsme tam již
nějaké 2 garáže povolovali". Není tedy divu, že z 7. června se dochovalo nesouhlasné stanovisko odboru pro
výstavbu s tím, že s výstavbou nesouhlasí útvar hlavního architekta.
Dvacátého pátého června je datováno odvolání TJ LibeňLoděnice proti zmíněnému rozhodnutí. Jednota
v odvolání vysvětluje, že garáže prý nijak neporuší estetický ani architektonický pohled na sokolovnu a
navíc argumentuje, že v dnešní době mají TJ zajišťovat svou hospodářskou situaci. Z toho mimochodem
plyne, že garáže asi měly být pronajímány.
Odvolání dle dopisu z 26. července projednala komise pro výstavbu odboru výstavby a opět jej zamítla s
prostým poukazem na to, že výstavba garáží je v rozporu s územním plánem.
Tím ovšem snaha o vybudování dalších garáží neskončila. Pátého ledna 1965 je datována žádost
Miloslava Šimona o výstavbu garáže. Součástí žádosti byl i přiložený plán 599 a souhlas TJ Libeň Loděnice ze
4. ledna. Odbor 28. ledna souhlasil bez výhrad, pravděpodobně proto, že šlo podle všeho opět o plechovou
garáž. Čtrnáctého dubna pak bylo konstatováno, že garáž byla postavena podle schválené dokumentace.
Následovaly dvě žádosti o povolení provedení stavby plechové garáže na dvoře sokolovny, datované
shodně 2. června a jedna další z 9. června 1965. Dochovala se i dvě povolení k užívání od 13. srpna 1966,
ovšem není úplně jasné, kterých garáží se týká.
Z 21. srpna 1966 pochází "situačním plánkem"600 vybavená žádost Miroslava Kříže, opět o výstavbu
plechové garáže. I tentokrát Meteor souhlasil, ovšem útvar hlavního architekta ji 29. března 1967 zamítl
(vyjádření odboru výstavby je z 3. dubna), protože byla v rozporu se směrnicemi NVP č. 10 ze dne 28. září
1966 o individuální výstavbě garáží. Kromě toho se dochoval i průvodní dopis odboru výstavby ke dvěma
nedochovaným odvoláním (Jul. Zahradník a B. Říčný) proti rozhodnutím z 23.června 1969. V textu není
uvedeno o co šlo, ale pravděpodobně i v tomto případě o další plechové garáže na dvoře sokolovny. K jedné
z žádostí byl přiložen také dochovaný prospekt výrobce s vyobrazením a uvedenými rozpěry jím
vyráběných plechových garáží, jistě jako náhrada požadované projektové dokumentace.601
Z roku 1966 pochází také Almanach TJ Meteor Praha, vydaný u příležitosti 70 výročí založení TJ. Meteor
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Ibidem.
Viz Soupis plánů, č. 7003.
Ibidem, č. 7004.
Ibidem, č. 7005.
Viz OKTSA (pozn. 588), prospekt s vyobrazením garáže uvedený v Soupisu plánů, č. 7006.
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v roce 1896. O tehdejším stavu budovy či o jejích opravách nám sice neříká mnoho, několik zajímavých
informací ovšem ano. Navíc dobře a v celé šíři jejích tehdejších aktivit představuje působení tělovýchovné
jednoty ve druhé polovině šedesátých let a přináší i několik poměrně zajímavých dobových fotografií.
Cennou a jinde neobsaženou informací je zpráva o výměně parketové podlahy ve velkém sále v roce 1959
a zmíněna je i generální rekonstrukce v roce 1960 s tím, že došlo k zavedení zářivkového osvětlení. K roku
1961 je zmíněno formální zrušení předtím rozpadlého oddílu loutkářů s tím, že inventář a rekvisity byly
předány Osvětové besedě v Praze 8. a Srncův sál byl upraven pro tělovýchovnou činnost. Prvního dubna
1966 zahájila v budově činnost sběrna Sazky.602
Třetího února 1969 byl v Libni po téměř roční přípravě jako odbor TJ. Meteor obnoven Sokol. V průběhu
normalizace byl ovšem přejmenován na odbor ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova). Tento odbor
nejen soustředil bývalé členy Sokola, ale navíc i v dobách normalizace, kdy tvořil početně suverénně největší
odbor TJ. Meteor, cíleně navazoval na původní sokolský odkaz. Od roku 1972 například jako oddíl
necvičícího členstva fungovala Věrná garda s bohatým programem vycházek, výletů, návštěv kulturních
akcí atp.

Přelom šedesátých a sedmdesátých let, plánovaná rekonstrukce a přístavba
Zřejmě nejstarší zmínku o přípravě projektu rekonstrukce sokolovny a přístavby sálu míčových her
nacházíme ve dvou dopisech ze 7. března 1969. V prvním z nich byl útvar hlavního architekta žádán o
předběžný souhlas s chystanou rekonstrukcí a přístavbou. Tento dopis ovšem dochovaný nemáme a víme o
něm pouze ze zmínky v textu útvarem hlavního architekta vydaného územně plánovacího stanoviska pro objekt
sokolovny z 28. dubna. Celý záměr je zde charakterizován jako "přestavba sálu objektu sokolovny v Libni čp.
2 ve směru západním k areálu školy čp. 3", což zřejmě znamená, že se ještě nepočítalo s přístavbou nového
sálu, nýbrž pouze s razantní úpravou a zvětšením stávajícího. Jak vyplývá z následujících písemností,
odbory míčových her citelně postrádaly sál s ligovými parametry.
Ve vydaném stanovisku je konstatováno, že celý stavební blok sokolovny, kostela a gymnasia je v
platném územním plánu určen pro potřeby městské vybavenosti. Žadatel měl vypracovat návrh
projektového úkolu obsahující (plánovou) dokumentaci z níž by bylo patrné, že v místě zmíněného, značně
zastaveného bloku budou v potřebných odstupech dodrženy příslušné ČSN. Po projednání stupně PU
(projektového úkolu) má žadatel útvaru předložit návrh na územní rozhodnutí.
Druhým z oslovených úřadů byl Odbor výstavby ONV Praha 8. V dochované, dosti stručné žádosti byl
odbor požádán o povedení celkového ohodnocení budovy a to jako nutný podklad pro chystané
vypracování projektového úkolu. Tuto prohlídku vykonali pracovníci odboru 21. března. V zápisu z 26.
března je především uveden seznam prací, které je na budově nutné urychleně provést z důvodů
bezpečnosti: "l/ Přeložení střechy a doplnění krytiny, nové střešní padáky a provedení klempířských prací. 2/ Provést
rekonstrukci vzduchotechnického zařízení  zvláště odvětrání sálů, šaten a koupelen. 3/ Provést generální opravu
elektroinstalace. 4/ Provést rekonstrukci stávající kotelny, včetně změny palivové základy na tekuté palivo  včetně
všech rozvodů. 5/ Rekonstrukci plynu a vody dle ČSN. Současně zrušit stávající plynové průtokové ohřívače. Tyto
práce a event. další doporučuje odbor výstavby provésti v rámci připravované přístavby sálu pro míčové hry." Seznam
nutných oprav je necelých deset let po proběhlé generální rekonstrukci dokladem nepříliš uspokojivého
stavu budovy, která byla zjevně udržována nikoli jako v dobách Sokola průběžně, nýbrž nárazově a to
většinou až ve chvíli kdy se oprava stávala havarijní. To samozřejmě nemuselo být nutně dáno horší péčí
Meteoru, nýbrž spíše složitým a neefektivním způsobem získávání potřebných finančních prostředků a
stavebních kapacit v době socialismu.603
Dle dochovaného průvodního dopisu zaslala jednota 8. července 1969 textovou a výkresovou část
projektového úkolu k vyjádření odboru výstavby ONV. Jakou podobu tento materiál tehdy měl nevíme,
neboť se nedochoval. Vzhledem k podchyceným krokům celé přípravy snad šlo spíše o určitou úvodní studii
či základní nástin zamýšlených změn. "Ideový návrh renovace" totiž byl výborem jednoty odsouhlasen 20.
ledna 1969 a vlastní dokumentace projektového úkolu byla hotova až o více než 17 měsíců později, 27.
listopadu 1970.
602 Viz Almanach (pozn. 587), s. 16, 18 a 26.
603 Viz OKTSA (pozn. 588).
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Hned ze 17. července se dochovalo souhlasné vyjádření odboru dopravy ONV s tím, že odbor neměl
námitek. Ze 4. srpna se pak dochovalo vyjádření odboru koordinace generálního ředitelství Výstavby
hlavního města Prahy. Odbor proti rekonstrukci neměl námitek, neboť návrh podrobného územního plánu
dolní Libně respektuje dosavadní umístění sokolovny, ovšem připomínal, že v době dokončování
rekonstrukce, v roce 1972, může dojít k souběhu s připravovanou (a nikdy neprovedenou) asanací dolní
Libně. Pro přístavbu herního sálu připomínal odbor jako rozhodující stanovisko odboru územního
plánování a architektury NVP (Národní výbor hlavního města Prahy) a hygienika NVP, případně ONV v
Praze 8. Na závěr konstatoval, že po formální stránce vykazuje návrh řadu nedostatků (některé z nich
vyjmenovává), které je potřeba doplnit a doporučuje proto návrh před jeho schválením doplnit či
přepracovat. Z 5. září pochází vyjádření odboru výstavby, podle něhož souhrnně za všechny odbory ONV
Praha 8 odpoví plánovací odbor.
Ze 14. října 1969 pochází souhlasné vyjádření odboru územního plánování a architektury NVP. Z
vyjádření vyplývá, že na rekonstrukci a přístavbu byl plánován investiční objem 20 870 tisíc Kčs. Po
projednání návrhu projektového úkolu měl být předložen návrh na územní rozhodnutí, jehož součástí měly
být objemové řešení a situační plán se zakresleným půdorysným rozsahem stavby. Další podmínkou bylo
dodání opisů stanovisek jednotlivých složek vyjadřujících se k projektovému úkolu a to včetně školské
správy ONV. Na závěr odbor sdělil, že vydané souhlasné územněplánovací stanovisko nenahrazuje územní
rozhodnutí a jeho platnost končí 31. prosince 1971.
Z 26. ledna 1970 pochází vyjádření plánovacího odboru, podle něhož odbor předložený projektový úkol s
nákladem cca 26 milionů Kčs posoudil a na základě vyjádření všech zúčastněných složek s realizací s
vyjmenovanými podmínkami souhlasí. Z podmínek stojí za zmínku bezdýmný provoz rozšířené kotelny
(LTO, případně koks), dále ta aby rekonstrukce nenarušila činnost společenských organizací které budovu
využívají a nakonec zachování provozu lázní do doby, než budou v rámci přestavby dolní Libně všechny
byty vybaveny koupelnami či sprchovými kouty.604
S přípravou rekonstrukce patrně souvisí i dochovaná 4 paré zaměření fasád sokolovny, vypracovaná ing.
J. Sklenaříkem v září 1969.605
Dle poskytnutých vyjádření jednotlivých odborů a složek byl Projektový úkol na renovaci a přístavbu
sálu her v sokolovně v Praze 8 – Libni dopracováván v průběhu roku 1970, neboť hotový návrh je datován
15. prosince 1970. Zpracováván byl v Pražském projektovém ústavu a jako jediný zpracovatel celého
projektu je v textové i plánové části dokumentace uveden Ing. arch. Václav Krásný.606
Náklad celé investice byl vyčíslen na 27 700 000 Kčs. Tento údaj je ovšem v dochovaném exempláři
přeškrtnut a nahrazen sumou 21 186 000 Kčs, na níž zní i přiložený předběžný rozpočet, sestavený
Richardem Žahourem a datovaný 27. listopadu. Hlavním investorem byl Investorský útvar MV ČTO
(městský výbor České tělovýchovné organizace) Praha a stavba měla být realizována v letech 19711973.607
Vedle dochovaných plánů podává nejlepší představu o charakteru, rozsahu i důvodech celé
připravované přestavby přímo textová část zpracovaného projektového úkolu:
"A. Charakteristika a účel plánované renovace: Budova sokolovny byla postavena v roce 1910. Od té doby se
podstatně změnily požadavky a názory na tělovýchovu a s nimi i nároky na vybavení zařízení. Bylo by jenom správné
vybudovat zcela nový objekt, třeba i na novém místě a stávající budovu sokolovny nechat dožít. Hospodářské poměry
však a stávající stav objektu velmi dobře udržovaného, vedou rozumově k řešení renovace a přístavby.
Renovací a současně modernizací objektu bude budova přizpůsobena provozním potřebám současného stavu
tělovýchovného hnutí v Libni, t.j. zejména podstatnému zvýšení sportovních oddílů a jejich členstva.
Rozšířením sokolovny směrem ke škole se získá sportovní sál vyhovujících rozměrů i pro prvoligové soutěže košíkové
a veškeré tělovýchovné sály budou celodenně plně využity a to v dopoledních hodinách pro školní tělovýchovu a v
604 Ibidem.
605 Viz Soupis plánů, č. 7007.
606 Tento architekt se v padesátých letech 20. století podílel na projektu sportovní haly na pražském výstavišti, přičemž dle Zdeňka
Lukeše je hlavním architektem tohoto objektu. Dle Uměleckých památek Prahy podepsal spolu s Jaroslavem Balabánem roku 1939
projekt na nájemní dům čp. 452 v Praze na Újezdě. Jinak o něm zřejmě není nic známo.
607 Dokumentace uložena v ASL v deskách nadepsaných "Projektový úkol na renovaci a přístavbu sálu her v sokolovně v Praze 8 – Libni".
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odpoledních a večerních hodinách pro tělovýchovu organizovanou tělovýchovnou jednotou Meteor  Praha.
B. Oblast a místo renovace: Studie výhledového Směnného územního plánu této oblasti v rámci hlavního města
Prahy je právě zpracovávána a plně respektuje stávající objekt sokolovny, včetně sousední školy, kostela a jižně
situovaného libeňského zámečku. Tato část úzce navazuje na parkovou úpravu (Thomayerovy sady) táhnoucí se až k
řece. Na západní straně před hlavním vstupem do budovy probíhá třída Rudé armády. Veškerá hřiště a letní cvičiště,
mimo tenisové dvorce, jsou situována severně od zmíněných sadů, tedy prakticky v těsném sousedství hlavního
tělovýchovného objektu.
Návrh renovace využívá na západě terénního výškového rozdílu a navrhuje zde přístavbu herního sálu v přímém
napojení na stávající tělocvičnu i tělocvičnu školy, neboť sály mají shodou okolností podlahu ve stejné úrovni. Tím se
vytváří uzavřený sportovní objekt sloužící celodenně potřebám jak sportovních oddílů, tak základní tělesné výchovy.
C. Majetkoprávní vztahy: Pozemek na kterém stojí dnešní budova libeňské sokolovny se nalézá na parcelním
čísle 36 kat. území Libeň a je dle výpisu z pozemkové knihy v knihovní vložce čís. 1185 zapsán jako vlastnické právo
tělovýchovné jednoty Sokol podle kupní smlouvy ze dne 30. dubna 1901.
Právním nástupcem uvedené tělovýchovné organizace je nyní TJ Meteor Praha.
Služebnost zapsaná na listu C pozemkové knihy pro tehdejší obec hl. m. Prahy , vycházející ze smlouvy ze dne 20. 2.
1911 byla odstraněna dohodou mezi TJ Meteor Praha a Pražskými lázněmi, podnik hl. m. Prahy, ze dne 16. 12. 1968,
na základě které pozbyla smlouva ze dne 20. 3. 1911 svoji platnost, takže celý pozemek včetně objektu je ve výhradním
vlastnictví TJ Meteor Praha.
Přístavbou nového sálu zasahuje renovace částečně do pozemku školy, což je odsouhlaseno jednak správou školy,
jednak příslušnými školskými orgány ÚNV, jak vyplývá z příloh k tomuto investičnímu úkolu.
D. Zdůvodnění místa renovace: Jak již bylo zmíněno v charakteristice, nevyhovuje stávající objekt novému pojetí
a potřebám dnešní tělovýchovy a je přitom ještě natolik zachovalý, že navržení renovace je více než hospodárné.
Vhodnost území z hledisek geologických a klimatologických není potřeba rozvádět, neboť se jedná o renovaci a ne o
novou stavbu.
E. Politickohospodářské zdůvodnění renovace: Současná situace sportovních a tělovýchovných zařízení na
území hl. m. Prahy je všeobecně známa jako velmi neutěšená a tato situace se zvláště nepříznivě projevuje i v dolní
části Libně, kde je značná koncentrace jak obytných budov, tak zejména škol. Ve stávajících objektech TJ Meteor Praha,
Který má přes 2000 členů v celkem dvanácti oddílech a odborech se současně vyžívá i školní mládež ZDŠ Na Zámečku,
dvanáctiletky býv. gymnasia a zdravotnické školy Na Košince a zaměstnanci n.p. České loděnice Praha v rámci zájmové
podnikové tělovýchovy.
Podrobný územní plán dolní části Libně počítá s rozšířením tělovýchovných objektů v prostorech dnešních továren
za objektem zdravotnické školy Na Košince směrem k Vltavě, což časově představuje období let 19801985. Současná
situace je naprosto neúnostná a plánovaná renovace a rozšíření libeňské sokolovny umožní odstranění alespoň
základních prostorových disproporcí.
Provedením renovace se získají nejen dvojnásobné kryté tělovýchovné prostory, ale plánovaná přestavba části
bývalých lázní na ubytovnu zajistí i ekonoickou vyrovnanost celkového provozu tohoto objektu.
F. Rozsah výstaby: 1) Adaptační práce ve vstupu a vstupním vestibulu při ponechání hlavního schodiště. 2)
Adaptace šaten  zřízením dvou podlaží, snížením podlahy přízemí o 75 cm. 3) Totéž v jižním křídle (dřívější veřejné
lázně)  zřízení dvou podlaží ubytovny, přístavba příslušenství. 4) Obdoba v severním křídle (dnešní veřejné lázně) 
zřízení očistných lázní se saunou dělených dle pohlaví, přístavba šatny. 5) Rozšíření kotelny a prostoru skladu paliva
(kotelna společná pro renovaci a přístavbu sálu her a sousední školu). 6) Vestavba kanceláří v patře halového vstupního
prostoru. 7) Vybourání jižního schodiště z I. patra do podkroví a zřízení pomocných šaten. 8) Vybourání schodišť a
jeviště u velkého sálu včetně štítové zdi. 9) Přístavba sálku na jižní straně (obdoba již provedeného na severu). 10)
Zbourání opěrné zdi na západě a zřízení garáží ve dvou podlažích podle celé hranice vzhledem k sousední škole, a
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výstavba trafostanice situované kolmo na garáže na severní straně.
G. Specifikace ploch a zařízení: Po konzultacích s investorským útvarem MVČTO a stavební komisí přímého
investora (tj. Meteoru) bylo sjednoceno stanovisko provést řešení označené jako alternativní (studie 1:200).
1. Přízemí: Hlavní vstup je z ulice Rudé armády. Sjednocuje veškeré vstupy k jednotlivým zařízením přes stávající
vestibul, který je pod kontrolou vrátného. Ponechávají se vedlejší vstupy krajovými přístavky, jak do ubytovny na
straně jižní, tak i na straně severní do očistných lázní.
Oba krajové vstupy se upravují přestavěnými zádveřími, střední otvor se využívá na vestavění vrátnice (dnes je
užíván jen jeden vstup). Po obou stranách jsou z vestibulu přístupné minimální WC obého pohlaví s přímo větranými
předsíňkami. Z vestibulu je pak přímý vstup jednak hlavním osovým schodištěm (ponechává se v dnešním stavu) do I.
patra. Vlevo jsou místnosti Sportky a Sazky, vpravo byt sokolníka, který má ještě zvláštní vstup přímo zvenčí ze
severní strany pro možnost oddělení při výskytu infekční nemoce. Bylo uvažováno přemístění bytu sokolníka na
jihovýchod, avšak poměrně vysoké finanční náklady nedovolují využití výhody oslunění bytu. V levém rohu vestibulu
je nové schodiště do zvýšeného přízemí k podlaží vrchních šaten, čekárny a bufertu. Po dvou stranách nástupního
ramene je přístup do malého sníženého vestibulu (3 stupně), který navazuje na nečistou chodbu k šatnám, sloužící
zároveň jako přístup návštěvníků na galerii herního sálu. Ze sníženého vestibulu je dále přímé spojení do haly
ubytovny na jižní straně, na severní je možno přejít k očistným lázním taktéž ve sníženém přízemí. Pod nástupním
ramenem hlavního schodiště je navržena šatna návštěvníků, při větších návštěvách se sklopí uzávěry stávajících
rozšířených dveřních otvorů. čímž vzniknou odkládací pulty. Oděvy se věší na věšáky v prvé velké šatnové buňce, která
se uvolní tím, že se skříňky odsunou do sousední umývárny. Střední trakt, s příchozími 9 šatnami mužů
dimenzovanými s ohledem na systém nosných pilířů, je přístupný ze široké tzv. nečisté cesty, společné jak již shora
popsáno i pro návštěvníky galerie. Mezi šatnovou buňkou a tzv. čistou cestou jsou umístěny umývárny a sprchové
boxy. WC jsou na konci čisté cesty v místech čistého schodiště. Toto řešení předpokládá umělé větrání zmíněných
prostor.
V jižním křídle, uvolněném po dřívějších veřejných lázních, je navržena ubytovna. V rozšířeném přístavku u
vstupu jsou umístěny WC dělené dle pohlaví, místnost pokojské a recepce. patrová hala má spojení ze vstupního
vestibulu čtyřmi stupni na úroveň  75 cm. Pokojíky jsou dvoulůžkové, vybavené vestavěnou skříní a umývadlem, v
konci chodby jsou umístěné umývárny se sprchovými boxy, dělené dle pohlaví. Z vestibulu vede schodiště do zvýšeného
podlaží, kde je obdobné vybavení pokjíků  přístup přes ochoz patrové haly. Okenní otvory jsou upraveny s ohledem na
vloženou konstrukci nového stropu. Počet pokojíků je v každém podlaží 8 po dvou lůžkách. Celková kapacita ubytovny
je 32 lůžek. Ubytovna má sloužit pro ubytování mimopražských sportovců, kursů, soutěží, případně přespání při
meziklubových utkáních. Severní křídlo je po vystěhování veřejných vanových a sprchových lázní určeno pro zřízení
lázní očistných s vybavením sauny. I zde se využívá nadměrná výška stávajícího přízemí. Spodní podlaží se snižuje o
75 cm a buduje se mezistrop pro další podlaží zvýšené. Vybavení je obdobné pro obě pohlaví. Ze vstupní haly je
přístupná šatna, která je pod kontrolou dozoru z místnosti "saunaře", který vydává prádlo a osušky. Naproti jeho
místnosti je zásobní sklad a za ním topný prostor sauny. Dále navazuje místnost potní lázně  sauny, naproti u okenní
stěny je bazének s protékající studenou vodou a dvě sprchy. Následují WC a přes chodbu místnost maséra se sprchou a
koutkem maséra. Očistný trakt ukončuje odpočívárna vybavená lehátky. I v tomto traktu jsou okennní otvory upraveny
s ohledem na vloženou konstrukci nového stropu.
Zvýšené podlaží je přístupné jednoramenným schodištěm, do spodního podlaží se schází rampou. mezi čekárnou
(před šatnami cvičenek) a vstupem do šatny očistných lázní je navržen bufet s odkládacími stoly a skladištěm. Šatny
cvičenek ve zvýšeném přízemí nejsou průchodné a proto jsou vybaveny hned u vstupu přezouvárnou obuvi. Přístup k
jednotlivým šatnovým buňkám je z otevřené chodby ve formě balkonu nad chodbou sníženého přízemí tzv. nečistou. V
západní části stávajícího objektu je ve střední části kotelna, která se renovuje, rozšiřuje i prohlubuje pro možnost
navážení paliva přímo nad kotle. Zvýšená topná kapacita je vyžadována přístavbou herního sálu a navíc sousedním
objektem školy, s jejímž vedením je dohoda o dodávce tepla ze znovuzřízené kotelny. V prostoře dnešní kotelny se
zřizuje nový strop, čímž vzniká strojovna umělého větrání. Jižní trakt je určen tiskárně přidružené výroby v rámci T.
J., v severním je strojovna topení, jejíž podlaha je taktéž snížena o 75 cm. Do prostoru strojovny zasahuje čistá chodba
cvičenců a již shora zmíněné WC. Těsně ke stávající budově jsou přistavěna nová schodiště sloužící spojení do I. patra.
U severního je východ do dvora zvýšeného o 80 cm, čímž nad ním je dostatek místa pro boční sklápění vozů
přivážejících palivo.
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S ohledem na katastrofální nedostatek garáží ve všech částech Prahy, navrhujeme vybudování garáží po celé šířce
pozemku v místě stávající opěrné zdi na západě, která by se prakticky posunula až na rozhraní pozemku T.J. a školy. V
úrovni zvýšeného dvora na kótě +80 je 17 garážových boxů, na něž navazuje budova trafo s dvěma kobkami a
rozvodnou NN a VN. Je opatřena nájezdovou rampou a je počítáno i s místem pro montážní jeřáb. V úrovni skladiště
paliva je místo pro 14 volně stojících vozů ve sníženém podlaží. Příjezdy a odjezdy rampami ve sklonu 1:5. Jižní část
sníženého podlaží je určena jako sklad pro zmíněnou tiskárnu, jež má zvláštní přístup z jihu. Najíždění a vyjíždění z
hlavní komunikace (tř. Rudé armády) je plynulé, je zde dostatek volného prostoru, neboť objekt je odsunut a nedochází
ke křížení proudu vozidel. Ve směru ke Praze odbočí vozidla vpravo přes dvůr ke garážím. Odjezd je přes stávající
předzahrádky, vyjíždění je podél nefrekventované ulice "U Libeňského zámku".
2. I. Patro: V části do ulice se vestaví do patrového vestibulu kanceláře, které mají vnitřní stěnu prosklenou, takže
neubírají na denním světle. Konstrukce podlahy je navržena ve výši parapetu, aby vstupní dojem vestibulu nebyl
stísněný. Do ulice jsou představěné místnosti zádvěří a bočních WC, ze vzhledových důvodů kryty balkonem,
přístupným ze sousedních místností I. patra. Prostory kanceláří po stranách vestibulu se předělují příčkami. S ohledem
na veliký nedostatek podlahových ploch pro pomocné provozy bylo uvažováno se zřízením mezistropů nad přilehlými
kancelářemi (přechody z mezipodest schodišť). Tyto práce nejsou cenově podchyceny. Z podlaží I. patra vedou 2
schodiště situovaná v koncích chodby do podkroví. S ohledem na jejich řídké užívání navrhujeme zbourání ramen
jižního samonosného schodiště a využití získané prostory na zřízení pomocných šaten vedoucích herních oddílů.
Vzájemné spojení je navrženo novým schdišťátkem. WC před oběma přísálími se ponechávají. I zde by bylo možno
využít nadměrné výšky ke zřízení mezistropu pro rozšíření výše popsaných šaten. Navrhuje se vybourat obě schodiště v
konci velkého sálu, vedoucí z přízemí do I. patra, případně až na půdu. Vybourání štítové zdi je navrženo v celé šíři
velkého sálu, čímž vzniká možnost navázat přístavbu herního sálu v plné šíři s možností přepažení skládací
harmonikovou stěnou. Stávající sál se tímto prodlužuje o cca 7 m a může pak sloužit při soutěžích v košíkové jako
regulérní.
Západně od objektu stávající sokolovny se v tomto podlaží navrhuje přístavba sálu pro míčové hry o rozměrech
29x17 m. Podlaha tohoto sálu probíhá ve stejné výšce se stávající a navazuje na školní tělocvičnu dvanáctiletky (býv.
gymnasia). Touto přístavbou se prakticky ruší stávají školní hřiště košíkové, které se má po dohodě se školskou správou
náhradně vybudovat jižně přístavby, mezi budovou a ulicí "U libeňského zámku". Podélná osa je východ  západ, což u
školního hřiště není závadou, neboť se využívá převážně v dopoledních hodinách. Povrch hřiště je snížen o cca 1 m, aby
se získala dostatečná výška pro hru pod přečnívající jižní galerií herního sálu. Hřiště se prodlužuje směrem východním
až po stávající opěrnou zeď (tedy prakticky nad zmíněné garáže). Na jižní straně se zřizuje schodiště pro přístup
veřejnosti na halerii herního sálu (navazuje na zmíněnou nečistou chodbu). V tomto podlaží jsou k němu přiřazeny
jenom WC návštěvníků, na severu je navrženo tzv. čisté schodiště cvičenců. Za ním je přiřazená úřadovna, u venkovní
zdi WC mužů a žen, první pomoc, místnost lékaře a místnost časoměřičů v místě nouzového východu směrem ke
kostelu podél škoní tělocvičny.
3. II. patro: V uličním traktu je v ose budovy stávající sálek pro badminton. V jižním rohu budovy zůstává
výborovna, v severním se ze stávajícího bytu sokolníka zřizují kanceláře, neboť byt, byť i služební, nemůže být uvnitř
budovy bez zvláštního vstupu. I v tomto podlaží jsou po vybouraném jižním schodišti zřízeny pomocné šatny pro
účelnější využití světlých výšek stávajících prostor. Vyžádá si to úpravu okenních otvorů ve fasádě. V západní části
hlavního sálu se vybourávají pokračující boční schodiště včetně čelné západní stěny. V jižním křídle nad přísálím je
navržena přístavba sálku sportovních oddílů, jehož východní část zabírají hygienická zařízení. Severní křídlo je
ponecháno dnešnímu využití. K prostorám nového horního sálu přiléhá na straně jižní konzolovitá galere (v konci na
západní straně je z architektonických důvodů skosena) s hledištěm pro cca 315 diváků přístupná již shora zmíněným
schodištěm. Na severní straně je obdoba v kratší galerii navazující na čisté schodiště. Je určena pro neúčinkující hráče v
počtu asi 120 osob. Konec galerie zabírá místnost rozhlasu, případně televize se skladem. Prostory pod stupňovitým
hledištěm jsou využity na sklady. Zbytek bočné stěny je plný, neboť zde navazuje již výše zmíněná školní tělocvična.
Dobrou viditelnost z galerií umožňují stupně 60 cm vysoké se 3 mezistupni. Šířka řady 75 cm, první řada u parapetu
80 cm. Severní schodiště  nově zřízené, pokračuje až do půdního prostoru, nahražuje původní schodiště na jižní straně
budovy.
4. Půda: Půdní prostory nejsou nově využity, jen odvětání sálu bude řešeno jiným způsobem. S ohledem na
přístavbu jižního sálku ve výši galerie, ztrácí vrch velkého sálu přímé osvětlení a je proto navrženo přisvětlení střešními
světlíky asi v 1/3 výšky střechy. Na západní straně bude snesen štít a nahrazen střechou valbovou, aby se získal
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vhodnější výškový přechod na poměrně plochou střechu sálu her, jež má být z ocelové konstrukce.
Jinak je koncept dispozičního řešení patrný z přiloženého elaborátu, který je doplněn patřičnými řezy  vše v měřítku
1:100.
Venkovní vzhled stávajícího objektu je prakticky nezměněn, jenom hlavní vstup je upraven jak již zmíněno.
Rozšíření přístavků je nutné, neovlivní však dnešní vzhled. V přízemí, v bočních křídlech se upravují stávající okna,
části okenních otvorů se dozdívají a nové se vybourávají. Garáže v konci pozemku přebírají vlastně funkci opěrné zdi v
odlišných výškách terénu. Přístavbu sálu s příslušenstvím je řešena účelově tak, aby nezasáhla rušivě do stávající
zástavby. Je objasněna zákresem do fotografie a odsouhlasena hl. architektem.
Na podkladě rozkreslených dispozic a předem odhadnutého nákladu zdála se renovace a přístavba tak nákladnou, že
investorský útvar uspořádal dvě sezení, která měla prověřit nutnost navrhovaných úprav a současně posoudit možnost
jich provedení. Opisy porad přiloženy.
Důsledkem tohoto jednání bylo ponechání hlavního schodiště ve vstupním vestibulu bez původně navrženého
posunu a náhradou za malý sál (nad vestibulem) byly navrženy kanceláře v I. patře, vestavěné do haly k jejímu
východnímu průčelí.
Mimo sondáž pro geologický průzkum (zpráva přiložena) byly provedeny sondy pro zjištění hloubky základů. 3
zevně budovy (hloubka založení obvodového zdiva) a 1 u pilíře v šatně cvičenců. Přesto, že zjištěné hloubky základů
měly být rozhodující pro uvažovanou možnost snížení podlahy přízemí o 75 cm, byly sondáží zjištěny tak nečekané
diference, že teprve při provádění bude možno udělat přesný obraz o provedených základech. Sondy prokázaly, že
snížení je možné. Vyhledané archivní plány základů naprosto nesouhlasí se zjištěnou sondáží. Z těchto důvodů je
potřeba počítat se značnou finanční rezervou, jejíž výši je nesnadno stanovit.
Propočtená cena za 1 m3 se zdá na první pohled značně nízká s ohledem na poměrně rozsáhlé adaptační práce.
Nesmí se však při tom zapomenout na to, že kubatura ohromně narůstá velikostí obou hlavních sálů a přísálí, z nichž ve
stávajícím se provádí minimum prací, navíc je zde velký vestibul, badmintonový sál se sálky vedlejšími, kanceláře,
půdní prostory a další. Pro získání ceny pro obestavěný m3 byly veškeré práce podrobně rozepsány a posouzeny a je pro
to reálný předpoklad, že si akce nevyžádá mimo zmíněné náklady vícenákladů.
Zvětšení podlahové plochy po rekonstrukci a přístavbě:
Snížené přízemí šaten

245 m2

Snížené přízemí ubytovny

170 m2

Snížené přízemí očistných lázní

170 m2

Místnost vzduchotechniky

70 m2

Pomocné šatny

58,5 m2

Nový sálek nad jižním přísálím

178,75 m2

Kanceláře nad hlavním vstupem

50 m2

Přístavba herního sálu vč. příslušenství

778 m2

Stupňovité hlediště a přilehlé místnosti

285,5 m2

Podlaží garáží a sklady

555 m2

Zvětšení podlahové plochy celkem

2 560,75 m2

II. Nároky na jiné investory: TJ Meteor Praha navrhuje školskému odboru ÚNV hl. m. Prahy finanční
spoluúčast na plánované renovaci libeňské sokolovny. Propojením objektu novým sportovním sálem na libeňské
gymnasium, umožní se škole podstatné zkvalitnění jak povinné tak zájmové školní tělovýchovy.
III. Stanovisko komise výstavby Investičního útvaru MV ČTO: Při projednávání programu renovace
sokolovny v Praze  Libni, bylo v komisi výstavby Investičním útvarem MV ČTO dohodnuto ponechat oddělené vstupy
do ubytovny a očistných lázní (které mají být vybaveny již novodobě) s navrženou saunou, případně i vodoléčbou.
Malý ohřívaný bazén žádaný jednotou se vypouští. Bylo doporučeno uvážit i o prostoře pro příležitostný bufet.
Návštěvníci hlediště u herního sálu použijí hlavního vstupu do budovy a projdou chodbou ve sníženém přízemí, kolem
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šaten k novému schodišti na rozhraní stávajícího a nového objektu.
V současné době se provádí zaměření stávajícího stavu, které bude použito jako podklad ke zkreslení adaptačních
plánů v dalším stupni projekce  po odsouhlasení projektového úkolu."608
Na následujících stranách reaguje dokumentace na vznesenou výtku Výstavby hl. m. Prahy ohledně
chybějícího výpočtu spotřeby energií. Spotřeba vody by po přestavbě (zahrnující zrušení lázní a jejich
nahrazení saunou) klesla o cca 100 m3 denně.
Předložen je také výpočet návratnosti investice. Ubytovna měla ročně přinést zisk 74 400 Kčs, pronájem
nového sálu 37 tisíc Kčs a provoz sauny 208 400 Kčs. Pronájem skladů by podle daného výpočtu přinesl
každý rok zisk 7875 Kčs a pronájem garáží 8 800 Kčs. Celkem by tedy budova vydělala ročně 336 075 Kčs.
Součástí textu jsou i opisy několika souvisejících dokumentů. Prvním z nich je opis "Vyjádření TJ k
ideovému návrhu renovace sokolovny v PrazeLibni, s přístavbou sálu pro míčové hry", které výbor jednoty
zaujal na schůzi konané dne 20. ledna 1969:
"1) Zásadně souhlasí s celkovou koncepcí renovace a přístavby, pouze v podružných věcech žádá určitou kombinaci
dílčích řešení, uvedených v obou navrhovaných alternativách: a) ponechat sázkovou kancelář na stávajícím místě, na
straně k libeňskému zámku z ekonomických důvodů vzhledem k tomu, že v nynější bytové jednotce topiče, se kterou se v
plánu počítá do budoucna jako s bytem sokolníka, bylo v nedávné době vybudováno kompletní příslušenství, včetně
koupelny a WC. b) ponechat z ekonomických i provozních důvodů dosavadní zvláštní vchody do prostorů ubytovny a
lázní, jelikož úplná provozní samostatnost těchto prostorů se jednoznačně jeví jako prospěšná. c) nebudovat v prostoru
lázní bytovou jednotku pro topiče a prostor využít jako jiný provozní objekt. d) vstupní vestibul z hlavní třídy budovat
pouze s prostorem pro pokladnu bez WC.
2) Žádáme o prověření možnosti, zda bychom mohli obdržet ještě v letošním roce finanční prostředky na zahájení
renovace, kterou bychom rádi započali řešením prostoru ubytovny tak, abychom ji v co možná nejkratší době uvedli do
provozu. Stavební kapacitu na tuto přestavbu ubytovny bychom zajistili vlastní přidruženou výrobou."
Následuje opis už zmíněného zápisu o prohlídce budovy z 26. března. Téměř shodně vyznívají
vyjádření ústřední sekce badmintonu UV ČSTV z 29. března, podle něhož je stávající sál pro provozování
vrcholového badmintonového sportu značně nevhodný vzhledem k upevnění nářaďových konstrukcí a
snížené stropy pod balkony i vyjádření Sekce košíkové MV ČSTV Praha z 18. března, podle něhož nemá sál
o rozměrech 11x20,5 m pro košíkovou ani minimální rozměry předepsané pro vyšší soutěže. I zde je
závadou balkon nad jedním košem, visuté konstrukce pro kruhy nad podélnými čarami, malý prostor za
koši nedosahující předepsaný 1m šířky, nerovnoměrné osvětlení neboť nelze umístit zářivky v prostoru
bývalého jeviště, vykotlaná parketová podlaha která potřebuje zcela vyměnit aj. Libeňský oddíl přitom patřil
se svými 258 registrovanými hráči a řadou trenérů k největším oddílům košíkové v Praze.
Zřejmě z 18. února pochází i vyjádření sousední střední všeobecně vzdělávací školy (bývalého gymnasia).
Podle tohoto vyjádření vedení školy vítá snahu jednoty o vybudování nového sálu, ovšem trvá na
vybudování nového hřiště na košíkovou a pomocného hřiště na odbíjenou (to má být umístěno za školní
budovou). Škola požadovala: 1) bezplatné využívání nově vybudovaného sálu pro školní tělesnou výchovu
a sportovní soutěže podle potřeby od 8 do 17 hodin 2) bezplatné používání přilehlých prostor (šatny,
záchody, umývárny, sprchy) 3) úpravu vchodu z vystavěných prostor do školní budovy a úpravu přístupu
na (nově vybudované) školní hřiště 4) upravit celý prostor kolem stavby do podoby vyhovující předpisům 5)
veškeré práce spojené s výstavbou má převzít TJ Meteor.
Poslední z opisů je zápis "subkomise výstavby" z 5. listopadu 1970. Dle zápisu se komise sešla především
z důvodu hledání možných úspor v projektu. Debatováno bylo o chybějících sondách u pat pilířů v šatnách,
bez nichž ovšem nelze provést prohloubení o 75 cm a o nutnosti prověřit možnost napojení nových
inženýrských sítí na původní, ve značné hloubce vedenou kanalizaci. Ohledně úspor doporučila komise
608 Ibidem.
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upuštění od vybourání mramorového schodiště se žulovými stupni ve vestibulu a to z důvodu značné
stavební a architektonické náročnosti, neprovedení denního osvětlení v sále a nakonec jednání s vedením
školy ohledně vypuštění hřiště na košíkovou z důvodu možnosti vybudovat na tomto místě tribunu diváků,
čímž by došlo k další úspoře výstavby (?).609
Ne zcela kompletně dochovaná plánová dokumentace610 dokládá v textu naznačenou razanci
navrhovaných úprav. Jejich podoba přitom z části odpovídá navrženým úpravám (schodiště ve vestibulu se
ponechává, sál nemá horní osvětlení, byť je v textu stále zmíněné jako navržené).Vzhledem k chybějícímu
půdorysu prvního patra i většiny řezů, není zcela jasné řešení do vestibulu vestavěných kanceláří.
Součástí elaborátu je i dosti obsáhlá Zpráva o základových poměrech (tj. výsledky provedeného
geologického průzkumu), vypracovaná vedoucím geologického úkolu ing. Ludvíkem Svobodou. Podle ní je
podloží v místě plánované přístavby dosti různorodé, sprašovité převrstvené naplavené nepevné a nad
terasou u gymnasia částečně tvořené i zvětralou pískovcovou skálou. Založení nosných pilířů v hloubce
minimálně 2 m bylo při šířce základu 1 m shledáno dostatečným, v místě nad opěrnou zdí (u gymnasia) bylo
ale doporučeno provést hlubší základ, cca 3 m.
Dodatečně prováděné sondy zjišťující hloubku základů kvůli uvažovanému prohloubení byly dle zprávy
pouze tři. První byla umístěna vně budovy u jižní stěny při jejím jihozápadním nároží a základ se zde
nachází v hloubce 0,75 m, druhá při jižní stěně cca 10 metrů od tohoto nároží a základ zde byl nalezen v
hloubce 2,2 m, třetí uvnitř šaten u neuvedeného nosného pilíře, kde byl základ nalezen také v hloubce 2,2
m.611 V rozporu s tvrzením textové části projektového úkolu zjištěné údaje naopak naprosto nejsou v rozporu
s výpovědí stavební dokumentace z doby výstavby.
Odevzdání hotové dokumentace projektového úkolu vyvolalo další stanoviska příslušných odborů.
Hned z 1. února 1971 pochází souhlasné stanovisko odboru komunálního hospodářství a zemědělství.
Dlouhý výčet připojených podmínek je v zásadě zcela obecný (týká se především případných záborů
veřejných komunikací, označení probíhající stavby, kácení a výsadby zeleně, atp.) a o realizaci samé nám
mnoho nevypovídá. V závěru je jako platné zmíněno i nedochované vyjádření odboru z 24. července 1969.
Ze 17. května 1972 pochází stanovisko odboru oblastního plánování, zaslané tentokrát nikoli Meteoru, ale
Pražskému projektovému ústavu. S předloženým návrhem PÚ odbor souhlasí za vyjmenovaných podmínek.
První je vybudování náhradního školního hřiště v předstihu před zrušením stávajícího, druhým bezdýmný
provoz kotelny (v závorce uveden koks), třetím to, že žádost o přípustnosti stavby bude doložena dohodou
mezi školskou správou NVP (resp. ředitelstvím ZDŠ) a MV (městský výbor) ČSTV (resp. TJ Meteor Praha).
Stanovisko mělo platnost dva roky.
Šestnáctého září odbor územního plánování a architektury NVP zahájil řízení o dodaném návrhu na
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Jeho součástí byl dochovaný situační plán se zakreslenou
budovou sokolovny a plánované přístavby sálu míčových her.612 připomínky mohly být podány do 15 dnů
od zveřejnění. Z 27. září pochází žádost o zveřejnění tohoto návrhu (podle všeho na úřední desce) a o jeho
představení poslancům s tím, že návrh bude k nahlédnutí od 29. září do 12. října na odboru výstavby ONV.
Ze 6. března 1972 pochází rozhodnutí o umístění stavby, vydané odborem územního plánování a
architektury NVP. První z uvedených podmínek stručně rekapituluje smysl přestavby: "Adaptací a přístavbou
bude stávající budova sokolovny přizpůsobena provozním potřebám současného stavu tělovýchovy v Libni. Rozšířením
sokolovny směrem západním ke škole se získá sportovní sál vyhovujících rozměrů a ostatní prostory po přestavbě
umožní plné, celodenní využití jak pro školní tělovýchovu, tak pro tělovýchovu organizovanou a vytvoří uzavřený
sportovní objekt. V objektu budou řešeny mimo sportovní sál též ubytovny, šatny, kanceláře, očistné lázně, hromadné
garáže, trafostanice a rozšířena stávající kotelna se skladem paliva, která bude současně zásobovat teplem sousední
školu. Rozsah stav. úprav a přístavby je patrný ze situace v měř. 1:1000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí."
609
610
611
612

Ibidem.
Viz Soupis plánů, č. 7009.
Viz Projektový úkol (pozn. 607).
Viz Soupis plánů, č. 7008.
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Druhá podmínka se týká památkové péče a je nesmírně zajímavou ukázkou tehdejší praxe, při níž bylo
kupodivu fakticky možné stanoviskem památkového ústavu citelně chránit i stavbu nezapsanou v seznamu
kulturních památek: "Při rekonstrukci stávající budovy sokolovny se nepřipouští podstatné zásahy do vnějších fasád,
zejména se vylučují přístavby soc. zařízení na hlavním východním průčelí vč. zřízení nových okenních otvorů."
Korigována měla být i podoba přístavby: "Jižní a severní průčelí přístavby je nutno v architektonickém výrazu
vhodné navázat na původní objekt sokolovny tak, aby přístavba nepůsobila rušivě a byla svojí architekturou
zakomponována do nového celku. Projektant předloží před zpracováním SPŘ (stupeň projektového řízení ?)
variantní řešení ÚHA (tj. útvar hlavního architekta) ke konzultaci a posouzení v čase, který by umožnil případné
úpravy bez odsunu termínu realizace."
Podmínkou bylo i oplocení areálu, řešení garáží a veškerých přípojek inženýrských sítí podle příslušné
ČSN a osazení výtvarných děl v ceně 1,2% z investičních nákladů. Podstatnou podmínkou byla i platnost
rozhodnutí do 28. února 1974 s tím, že o jeho případné prodloužení bylo třeba požádat před uplynutím této
lhůty.
Ze stanovisek citovaných v závěru rozhodnutí stojí za zmínku především stanovisko pražského střediska
státní památkové péče a ochrany přírody: "Objekt sokolovny není zapsán ve státním seznamu památkového zájmu.
Jelikož však sokolovna sousedí a areálem libeňského zámku, měla by se tato skutečnost vzít při přestavbě v úvahu.
Naprosto nevhodné zpracovaní objektu nové přístavby rozhodné dosti tvrdě kontrastuje nejenom s budovou sokolovny,
ale též se nevhodně pohledové uplatní ve vztahu k zámku. Doporučujeme proto uvažovat alespoň o možnosti jiného
zpracování fasád. V žádném případě však nesouhlasíme s přestavbou hlavního průčelí sokolovny, kde vestavbou WC
dochází k narušení hlavní fasády do ulice Rudé armády." O něco dále je pak konstatováno, že odbor územního
plánování NVP se s tímto vyjádřením ztotožňil.613
Tímto rozhodnutím jednání o rekonstrukci a přístavbě budovy podle všeho skončily a přes pokus celý
proces opětovně "vzkřísit" zpracovaným projektovým úkolem z roku 1978 k záměru nakonec nikdy nedošlo.
Důvodem mohly být jak podmínky, které hned v několika bodech vyžadovaly úpravu schváleného
projektového úkolu, především požadavky památkové péče, podmínka zachování provozu lázní až do
dokončení (nikdy neprovedené) asanace dolní Libně, složitá koordinace se správou vedlejší školy, u níž
mimochodem v roce 1970 také probíhala příprava rekonstrukce (realizované ovšem až v osmdesátých
letech), tak problém se získáním potřebných finančních prostředků. K tomu mohl přistoupit i fakt, že roku
1970 na fotbalovém hřišti TJ Meteor vyhořely šatny a v následujících letech byla proto věnována pozornost
především dosti nákladné rekonstrukci fotbalového hřiště a jeho zázemí, dokončené snad na počátku roku
1973.614

Sedmdesátá léta, rekonstrukce kotelny, ústředního topení, šaten a střešní krytiny
Žádné další informace žel nemáme k dochovanému příkazu k provedení opatření ke stavu ochozu
velkého sálu ze 4. února 1972. Z textu je pouze patrné, že na podhledu galerie se v místech styku její příčné
části s částmi podélnými objevily trhliny, text dokonce hovoří o "průhybu vetknutého krákorce" (?). Situace
měla být proto prošetřena statikem nejbližší stavební organizace (v závorce uvedeny PSO), podle potřeby a
dle statického posudku opravena a prozatím byl na předmětnou část galerie zakázán vstup při sportovních
utkáních s tím, že pro diváky měly být využity pouze boční části galerie.615
Po faktickém přerušení přípravy rekonstrukce a přístavby budovy pokračovala jako samostatný
projektový úkol příprava rekonstrukce kotelny. Z 26. června 1972 pochází vyjádření Odboru komunálního
hospodářství ONV Praha 8, vydané na základě žádosti TJ Meteor, kterým se doporučuje ke kladnému
vyřízení žádost o zřízení palivové základny lehkého topného oleje s tím, že rekonstruovaná kotelna bude
vytápět také lázně a školu.
Z 23. srpna 1973 pak pochází vyjádření okresního hygienika k zaslané dokumentaci PÚ rekonstrukce
kotelny. Z vyjádření plyne, že dokumentaci zpracovala projektová a inženýrská organizace Sportinvesta,
ateliér A 2, Praha 4 a to v květnu 1973 a že v budově měly být osazeny tři kotle CTC řady 1202 NDD, jeden o
613 Viz OKTSA (pozn. 588).
614 Ibidem.
615 Ibidem.
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výkonu 1 milion Kcal/h a dva 700 000 Kcal/h 616. Spotřeba paliva měla být 2,8  3,8 tuny na den.
Konstatována byla nemožnost určit, zda budou stávající tahové komíny (průměr 600 mm, výška 24 m)
vyhovovat provozu nové kotelny s tím, že dle vyjádření experta hrozí jejich zničení během 35 let. Hygienik
se změnou paliva na LTO souhlasil, neboť dle něj jednoznačně vede k ozdravění lokality, ovšem souhlas
podmínil jednak vyřešením otázky vhodnosti stávajících komínů a dále zajištěním přívodu čerstvého
vzduchu zvenčí a to otvory o profilu minimálně stejně velkém jako je profil obou zmíněných komínů.
Z 12. října pak pochází souhlasné vyjádření k PÚ od plánovacího odboru ONV. Z obsáhlé řady spíše
obecných podmínek (označení staveniště, zábor veřejného prostoru, přeložky inž. sítí, respektování platných
směrnic a norem atp) stojí za zmínku podmínka, zajistit před zahájením prací na projektu "palivovou
základu" a žádost o stavební povolení doložit příslibem přídělu LTO. K PÚ se dochovala také příslušná
plánová dokumentace.617
Tímto vyjádření opět zmínky o projektovém úkolu končí. Rekonstrukce kotelny nakonec proběhla až
roku 1978 a to bez změny paliva na LTO.
Další aktivita byla napřena k rekonstrukci šaten. Z 2. června 1975 pochází žádost TJ Meteor o vydání
rozhodnutí o přípustnosti stavby. Stav šaten byl označen za neuspokojivý a měl být změněn. Odstraněny
měly být staré dřevěné šatnové skříňky, údajně častý zdroj špíny a nepořádku, a měly být nahrazeny kójemi
z kovových úhelníků a pletiva. To mělo zvýšit hygieničnost, neboť se počítalo s vytvořením "špinavé" a
"čisté" chodby, a také bezpečnost, neboť kóje lze dobře uzamykat. Kromě toho to mělo být lepší i z hlediska
požární ochrany. Do šatny žen měl být vybourán nový vstup, jehož polohu dobře ukazuje dochovaný
plán.618 Ten obsahuje i zákres dalších, jinde neuváděných plánovaných úprav. Vestibul měl být po stranách
vybaven dvojicí kovových prosklených příček, v prostoru sázkové kanceláře měl být zmenšen vstup z
vestibulu a vybudována příčka. Tyto úpravy by podle všeho znamenaly i přeložení vstupu do kanceláře pro
sázející a to z bývalé čekárny lázní.
Hned z 9. června pochází rozhodnutí o přípustnosti stavby. Šatny mohly být rekonstruovány podle
podané žádosti bez připomínek a po ukončení stavby se mělo požádat o vydání povolení k trvalému
provozu. Kdy konkrétně rekonstrukce šaten proběhla není jasné, realizována byla ovšem poněkud odlišně,
bez přeložení vstupu do ženské šatny a také bez příček ve vestibulu.619 Zmínka o výměně podlahy v šatnách
z roku 1987 (viz níže) naznačuje, že mohla rekonstrukce šaten proběhnout současně s rekonstrukcí kotelny a
ústředního topení.
Z 13. ledna 1976 se dochovala žádost TJ Meteor o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby ohledně
generální opravy krytiny. Z textu žádosti plyne, že opravu měl provádět PSO Praha, s nímž už na práci byla
uzavřena hospodářská smlouva. Nutnost generální opravy byla zdůvodněna špatným stavem krytiny,
způsobujícího zatékání a poškozování vnitřku budovy. Na přední části domu měla být provedena "prejzová"
krytina a na zadní měl být položen plech. Tvar střechy neměl být měněn. To vzal odbor výstavby 21. ledna
na vědomí. Pouze na základě dobových fotografií víme o výměně parketové podlahy v sále, proběhlé
zřejmě roku 1976 nebo 1977.620
Z 2. března 1977 se dochovalo oznámení plánovacího odboru ONV o projednání projektového úkolu
rekonstrukce kotelny a rozvodu ÚT v objektu TJ Meteor. K samotnému projektovému úkolu se
nedochovala žádná vyjádření ani textová část. Dochovánu máme pouze plánovou dokumentaci z července
1976,621 vypracovanou ing. Zd. Haintzem pod vedením Ing. V. Haitze, zaměstnanci Závodu 5, Železničního
stavitelství Praha. Tento podnik se mimochodem někdy v polovině sedmdesátých let nově na několik
616
617
618
619

V textu je uvedeno "700 Kcal/hod", což je ovšem zjevná chyba.
Viz Viz OKTSA (pozn. 588) a Soupis plánů, plán č. 7010.
Viz Soupis plánů, č. 7011.
To vyplývá jednak z realizovaného stavu a dále ze zmínek v periodicky vypracovávaných měsíčních zprávách náčelníka ZRTV
Kodla, uložených v deskách "Náčelník 7785", ASL.
620 Viz OKTSA (pozn. 588). Starší parkety zachycují ještě fotografie z počátku roku 1976, nové parkety fotografie z listopadu roku 1976
nebo 1977. Viz seznam ikonografie č. 602126 a 6027.Dosti přesnou dataci fotografie č. 6027 lze určit na základě na fotografii
zachycených radiátorů, podle všeho původních a roku 1978 nahrazených novými, nižšími a širšími.
621 Viz Soupis plánů, č. 7012.
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dalších let stal patronátním závodem jednoty a TJ Meteor se poté psal "TJ Meteor ŽSP  5".
Z června a července roku 1977 pochází jednostupňový projekt na rekonstrukci. Vypracován byl ve dvou
variantách, označených písmeny A a B. První obsahuje vedle teplovodního topení i vzduchotechniku, druhá,
postrádá systém větrání, který měl být doplněn po přístavbě plánovaného sálu míčových her. Tato varianta,
zjevně nakonec realizovaná, byla vypracována z důvodu příliš dlouhé dodací lhůty ventilačních jednotek
Royal. Zmíněné dodací lhůty činily dle sdělení dodavatele n.p. Armabeton Praha minimálně 3 roky, což by
pochopitelně rekonstrukci citelně zdrželo.
V textu dokumentace projektu je zmiňován nedochovaný posudek z 31. ledna 1972, podle něhož pochází
celý systém z roku 1926 (což je podle všeho omyl, kotle byly instalovány roku 1916) a prakticky dožívá. V
kotelně byly umístěny nízkotlaké parní kotle na koks o tlaku 0,1 atp a výkonu 1364 kW. Konkrétně se
jednalo o čtyři litinové kotle značky Ströbel E II, tedy téměř jistě tytéž, o nichž bylo jednáno roku 1916 a
jeden litinový kotel značky FOKO, který byl nepochybně mladším doplňkem. Instalované kotle dle posudku
dožívaly a tři z nich byly v havarijním stavu. Jejich technický stav neumožňoval dokonalé spalování, což
bylo neekonomické a znamenalo to i větší znečišťování životního prostředí. Mladším doplňkem systému
jistě byly i dva ležaté ohřívače na teplou vodu po 1600 l, jejichž velikost dle textu zdaleka neodpovídala
spotřebě. Nízkotlaký parní rozvod byl dle posudku pro dané prostory, vzhledem k vysokým povrchovým
teplotám otopných těles a minimální tepelné akumulaci, také nevhodný. Gymnázium navíc bylo vytápěno
pouze lokálními topidly na pevná paliva.
Rekonstrukce kotelny byla nutná také kvůli chystané přístavbě sálu her a plánovanému napojení vedlejší
školy, u níž byla současně připravována rekonstrukce. Proto bylo nutné řešit zvýšení výkonu. v
předprojektové přípravě zvolené zahraniční kotle na LTO byly zvoleny kvůli menším nárokům na prostor,
ovšem investorovi ani uživateli se nepodařilo zajistit palivovou základnu LTO a proto byly jako náhrada
zvoleny tuzemské kotle na koks. V kotelně mělo být osazeno 6 kotlů značky E IV o celkovém výkonu 2960
kW (2 540 000 Kcal/h), teplovodní systém měl pracovat s tepelným spádem 90/70°C a s nuceným oběhem
vody, zajištěným čerpadly Sigma 100NTC160. Oproti PÚ došlo k rozhodnutí nebudovat na dvoře uhelnu,
protože se předpokládalo brzké vybudování sálu her a prostor pro ukládání paliva měl vzniknout ve spodní
části přístavby. Provizorně měl být koks skladován volně na dvoře.
Pro navážení paliva měla sloužit dvojice nových ocelových dveří, vedoucích ze dvora přímo nad kotle.
Zrušen měl být i stávající popelový výtah a odvoz popela měl být realizován novým elektrickým
kladkostrojem. Pamatováno bylo na eventuální malý tah komínů a to dvěma pomocnými kouřovými
ventilátory. Rozvod topení měl být veden pod stropem suterénu a použity měly být radiátory typu Kalor s
dvojregulačními kohouty. Pro ventilaci kotelny měly být použity dvě nástěnné soupravy pro ohřev vzduchu
typ 424 Jt 6  TPE 1372 06.6, nasávající jej dvěma otvory krytými plechovými žaluziemi a umístěnými nade
dveřmi. Zkažený vzduch měl být ven odsáván ventilátorem API 315/3 pomocí dosti dlouhého plechového
potrubí, ústícího na jižní fasádě. Rekonstrukcí kotelny mělo být zlepšeno pracovní prostředí pro obsluhu a
osazení nových kotlů mělo přinést dokonalejší spalování, což se mělo projevit sníženými náklady i
zkvalitněním životního prostředí v okolí.
Pro pojištění systému měly být v první etapě použity dvě otevřené expanzní nádrže o objemu 1500 l, po
dokompletování zařízení strojovny a kotelny (tj. po rekonstrukci citelně výše položeného gymnasia) měla
být ve strojovně osazena uzavřená expanzní nádoba o objemu 6000 l. Tlak měl být s ohledem na výškový
rozdíl gymnasia nastaven na 0,5 MPa. Teplovodní rozvod měl přinést zlepšení mikroklimatu jednotlivých
prostor, další vylepšení mělo přinést osazení vzduchotechniky. Při výpočtu potřebného výkonu kotelny bylo
počítáno se vzduchotechnikou, s výstavbou sálu her a s vytápěním školy. Celkově byl nutný výkon spočítán
na 2 170 200 Kcal/h622, ovšem při "nesoučasnosti" vytápění školy a sokolovny měl maximální výkon činit 1
900 000 Kcal/h, takže by byl vždy jeden až dva kotle ponechán jako rezerva. Pro přípravu teplé užitkové
vody měly být osazeny dva stojaté ohříváky o obsahu 2500 l s měděnými vložkami a oběh topné vody mělo
zajišťovat čerpadlo Sigma 65 NTC. Při 100 cvičencích za dvě hodiny a 30 návštěvnících lázní za tentýž čas
byla maximální spotřeba TUV spočtena na 3710 litrů.
Celé stávající zařízení včetně rozvodu a několika typů použitých radiátorů mělo být demontováno a jako
železný šrot odvezeno do sběru. V rámci zednických úprav v kotelně měla být vybourána stará betonová
622 ÚT stávajícího objektu 500 200 Kcal/h, VZT téhož 235 000 Kcal/h, ÚT nového sálu 250 000 Kcal/h, VZT téhož 250 000 Kcal/h,
ohřev TUV 185 000 Kcal/h, ÚT školy 750 000 Kcal/h.

173

podlaha, zrušena dvojice vstupů z chodby a nový vstup vybourán na jiném místě, dvojice krajních oken
měla být nahrazena vstupy zvenčí, přesunuta měla být jímka na vodu. Nově budovaná, oproti původní
citelně zvýšená betonová podlaha měla být izolována hydroizolací (IPA). Pod kotli a dalším zařízením měly
vzniknout betonové sokly. Nově osazené dveře měly být ocelové a z téhož materiálu mělo být i nově
provedené mezipatro v kotelně nad novými kotli. V přilehlých chodbách bylo třeba pod podlahou vytvořit
nové kouřovody. Poškozená terazzová dlažba měla být opravena litým terazzem a opraveny měly být i
poškozené omítky a betonové podlahy. Zrušeny měly být vstupy z rohových místností do bývalých lázní.
Kvůli osazení stojatých ohříváků mělo být ve strojovně dočasně vybouráno okno, následně opět osazeno a
vyzděno.
Už zmíněná, ve variantě B neprovedená vzduchotechnika, měla být tvořena 19 kusy kompletů Royal
1200, vyráběných libereckým podnikem LVZ. Jednotky měly být osazeny pod okny velkého sálu a svým
celkovým výkonem 22 800 m3/h měly zajistit podle objemu sálu vypočtený předepsaný objem vyměněného
vzduchu (20 785 m3/h) a navíc díky napojení na samostatnou větev rozvodu ÚT měly čerstvý vzduch i
ohřívat a tudíž vlastně nahrazovaly klasické radiátory, kterých bylo v sále ve variantě A plánováno pouze 10
(4 v nikách sálu a 6 v úrovni galerie), zatímco ve variantě B mělo být radiátorů v sále celkem 29 (18 v úrovni
přízemí a 11 v úrovni galerie). Parapetní ventilační jednotky Royal čerstvý vzduch nasávaly přímo zvenčí
prostřednictvím v parapetu prosekaného, dosti rozměrného horizontálního otvoru (zhruba 10x70 cm), který
zvnějšku kryla kovová mřížka. V těchto jednotkách byl nasávaný vzduch ohříván pomocí horké či teplé
vody, případně nízkotlakou párou, v horkých dnech eventuálně ochlazován pomocí vody studené. Kromě
toho jednotky vzduch i filtrovaly. Nastavit bylo možné tři stupně výkonu ventilátorů a do jisté míry,
mechanickou záklopkou, také poměr nasávaného vnitřního a vnějšího vzduchu. Při plně otevřené klapce
nasávaly jednotky 20% vzduchu z vnějšku a zbytek z prostoru sálu.623
Dle dochovaného rozpočtu tvořily náklady na rekonstrukci po zdanění celkem 1 691 000 Kčs (1 488 000
bez daně). Není ovšem zcela jasné, na jakou variantu byl tento rozpočet počítán. Stavební povolení bylo
vydáno 7. prosince 1977, rekonstrukce byla povolena bez výhrad a měla být provedena během následujícíh
10. měsíců. TJ Meteor byl osvobozen od správních poplatků.624
O samotném průběhu rekonstrukce máme dochováno zajímavé svědectví od tehdejšího náčelníka oddílu
ZRTV Kodla. Z jeho pravidelných měsíčních zpráv o činnosti oddílu se navíc dozvídáme, že současně
proběhla i už roku 1975 povolená rekonstrukce šaten.
První zprávou týkající se topení je informace z 20. února 1978, kdy se necvičilo pro havárii kotle. Práce
samotné začaly zřejmě na konci dubna, kdy kvůli nim odpadla jedna cvičební hodina. Už v květnu se
„vyměňovaly radiátory“, což opět narušilo cvičení. Do 24. června měly být kvůli výměně podlahy v šatnách
vyklizeny skříňky. Cvičení mělo být zahájeno 11. září, ale pro nedokončenost dlažeb v šatnách se začalo
cvičit až 2. října.
V listopadu zaznamenáváme stížnost na chlad v nevytopené tělocvičně, na pódiu navíc táhlo z
prosekaných děr. Zpráva o cvičení v prosinci 1978 nám sděluje, že oprava topení ještě probíhala a došlo
navíc k dvojímu vytopení některých částí budovy vodou. To náčelník Kodl glosoval slovy, podle nichž se
montérům sice nepodařilo vytopit ani část budovy, zato se ji podařilo vytopit doslova. Poprvé šlo o šatny,
především ženské, podruhé o levou část galerie a následně i část sálu a levé lodi). Cvičilo se tudíž pouze 4.
prosince a to ve studené budově.
Obnovení činnosti bylo plánováno na začátek ledna 1979, což se podařilo dodržet. Následně ovšem bylo
cvičení přerušeno kvůli extrémním mrazům a nedostatku uhlí, přičemž se v té době ze stejného důvodu
neučilo ani ve školách.625
K provozu rekonstruované kotelny pak máme dva zajímavé doklady. První z nich souvisí s vytápěním
vedlejšího gymnasia, jehož ústřední topení bylo po rekonstrukci školní budovy skutečně připojeno na
kotelnu TJ Meteor. Projekt ústředního topení, vypracovaný poněkud překvapivě projektanty SÚRPMO v
623 Za cennou konzultaci na tomto místě velmi děkuji panu Pavlu Klementovi. Několik drobných informací lze najít i v oborovém
časopise Zdravotní technika a vzduchotechnika, ročník 15, s. 115.
624 Desky s projektovou dokumentací jsou uloženy jednak v OKTSA, viz OKTSA (pozn. 588), desky "Rekonstrukce kotelny, strojovny a
rozvodu ÚT", a dále v ASL, v deskách nadepsaných "Rekonstrukce rozvodu ÚT".
625 Viz Náčelník (pozn. 619).
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dubnu 1980, mimochodem stále ještě mylně předpokládá, že kotelna TJ Meteor je vytápěna pomocí LTO.
Samotná rekonstrukce proběhla někdy poté a ukončena byla nejpozději před započetím školního roku
1984/85, možná i o rok dříve. Z 2. června 1983 je dochována žádost školské správy NVP adresovaná TJ
Meteor o předání podkladů pro vypracování návrhu hospodářské smlouvy na vytápění školní budovy. Z 25.
ledna 1985 pak pochází velezajímavý znalecký posudek Ing. Rudolfa Straky. Vypracování posudku
reagovalo na to, že v zimních měsících roku 1984 a především v lednu 1985 dosahovaly teploty v gymnasiu
velmi nízkých hodnot (v mrazivých dnech ledna 1985 převážně 11°C), což si vynutilo "drastická organizační
opatření ze strany SŠ" v podobě zkrácené výuky v kabátech, přemisťování do teplejších tříd, atp. Tento stav
byl vyvolán tím, že kotelna TJ Meteor "je povšechně v neobyčejně opotřebeném a zchátralém stavu, vlivem
dlouhodobě neodborného, nešetrného a naprosto bezohledného používání bez pravidelné i drobné údržby, bez kontroly,
dohledu nebo aspoň občasného odborného dozoru či prohlídek". Díky tomuto havarijnímu stavu byl skutečný
výkon kotelny pouze zhruba poloviční (1500 kWh) oproti výkonu plánovanému (2940 kWh) a naprosto
neodpovídal reálné potřebě (2900 kWh), spočítané při vnitřních 20°C na vnějších 12°C.
Posudek dále jednotlivé závady vypočítává: 1) Jednotlivé litinové články jsou propálené, což způsobuje
vnitřní netěsnosti jednotlivých částí kotle a tím i zkracování cesty horkých spalin, takže podstatně klesá
výkon i účinnost kotle. 2) Z téhož důvodu a také kvůli prasklinám a dalším netěsnostem kotlů (mj. u
jednoho chyběla dvířka popelníku) tyto na mnoha místech nasávaly falešný vzduch, což opět snižovalo
jejich výkon i účinnost. 3) Hloubka kotlů odpovídala 18 článkům a tento rozměr byl větší než prostor před
kotli, což neumožňovalo obsluhu a čištění zadních částí kotlů a navíc topiči při rozbíjení šklárového "koláče"
špičákem způsobovalo zranění kloubbů ruky. V tomto případě se přitom jednalo o skrytou vadu, tj. o chybu
projektu kotelny. 4) Kouřová hradítka k regulaci kotlů zcela chyběla a prostor za kotli byl navíc zavalen
odpadem, popelem, nepotřebnými částmi kotlů atp. 5) Netěsnost pojišťovacího ventilu způsobovala ztrátu
tlaku a tím i permanentní zavzdušnění otopného systému gymnázia. Instalovaný kompresor byl navíc
nevhodný, neboť byl výrobcem určen pro stříkání barev a seřídit jej bylo možné pouze hasákem. Kromě toho
jeho použití neodpovídalo ČSN. 6) V kotelně nebyl vyvěšen provozní řád a topičovi chybělo oprávnění k
samostatné obsluze kotlů. 7) V kotelně nebyl instalován systém regulace výkonu v závislosti na vnější
teplotě a proto byl povinen toto řízení teplot zajistit provozovatel.
Okamžitým řešením problému nedostatečného vytápění gymnázia bylo dle zpracovatele posudku
prodloužení doby provozu kotelny, což ovšem znamenalo také zvýšené mzdové náklady na topiče a (v
posudku nezmíněnou) vyšší spotřebu paliva. Pokud by to naměřená statická deprese komína v místě
kouřových hradítek kotlů dovolila (vyhovovala hodnota 6580 Pa), mělo se přejít na "stáložárný chod kotlů
metodou souproudého spalování". Pokud by to možné nebylo, mělo se přejít na "dlouhodobý usilovný chod
paralelně zapojených provozuschopných kotlů".
Pro dlouhodobější řešení bylo nejprve doporučeno zjistit u výrobce (ŽDB Bohumín nebo Dozamat Lódž),
zdali články typu EIV (KZ5) při zkušebním tlaku 0,4 MPa vůbec lze trvale pracovně zatížit hydraulickým
tlakem 350370 kPa při teplotě teplonosné látky do 100°C. Pokud ano, bylo třeba zajistit u odborné firmy
postupné rozebrání a následné opětovné složení a stažení článků jednotlivých kotlů s tím, že má být v
každém kotli použito pouze 15 článků (tj. o 3 méně než doposud) a vystrojení a vybavení kotlů má být ve
shodě s ČSN. Pokud by to možné nebylo, měl být urychleně vypracován projekt a následné provedení
výměny kotlů za kotle z ocelového plechu. V takovém případě by také bylo nutné vypracovat zprávu pro
rozhodující investiční orgán.626
Druhým dokladem o provozu kotelny je zápis z odborné prohlídky nízkotlaké teplovodní kotelny TJ
Meteor z roku 1991. Z něho plyne, že kotelna byla v době zápisu stále vybavena šesti kotly na uhlí. Dle
zprávy pocházely čtyři kotle z roku 1982, jeden z roku 1989 a jeden z roku 1990. Tento údaj se přitom zdá být
v rozporu se sdělením znaleckého posudku z roku 1985. Zda přitom při zjišťování roku výroby jednotlivých
kotlů došlo k chybě nebo byly v rámci řešení neutěšeného stavu roku 1985 použity nějaké jiné použité kotle
není jasné. Stav kotelny byl i roku 1991 shledán značně neuspokojivým. Kotelna byla zanedbaná, se
značnými závadami a kotli z části opět nefunkčními. Uhlí bylo stále nezakryto složeno na skládce vedle
budovy a provlhalo.627
Stav kotelny vedle tohoto posudku dobře dokumentují i fotografie pořízené roku 1992 (tj. těsně před
jejím rozebíráním a také v jeho průběhu). Z nich je mj. patrné, že od posudku z ledna 1985 došlo v podobě a
626 Posudek je uložen v ASL, v deskách „Rekonstrukce gymnázia Praha 8 – Libeň – ústřední vytápění“.
627 Viz ASL – desky s dokumenty (pozn. 30).
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uspořádání kotlů k určitým změnám. Doporučené zkrácení kotlů z 18 na 15 článků bylo totiž opravdu
provedeno a to navíc vcelku inteligentně pouze u dvou středních kotlů. Vzniklý prostor ovšem postačil k
vsunutí špičáku i do krajních kotlů.628

Nový pokus o dostavbu
Roku 1978 byl podniknut ještě jeden nový pokus o dostavbu haly míčových her. K tomuto projektovému
úkolu se ovšem zřejmě nedochovaly žádné materiály ve spisech bývalého odboru výstavby ONV a máme k
dispozici pouze archiválie uložené v ASL.
Z května roku 1978 pochází elaborát nazvaný Rozšířený investiční záměr na přístavbu haly míčových
her TJ Meteor Praha ŽSP5. Zda slovíčko "rozšířený" poukazuje na nějaký předchozí nedochovaný
investiční záměr nebo spíše odkazuje na záměr z let 19691970, jehož rozsah i plánovaný finanční objem byl
ovšem naopak vyšší, nevíme. Jako autoři jsou uvedeni Ing Haintz a Ing Výborná. Akce měla být nyní
nazvána Přístavba haly míčových her a úpravy v libeňské sokolovně, přímým investorem byl opět TJ Meteor,
ústředním investorem IÚ ČÚV ČSTV (Investiční útvar českého ústředního výboru Československého svazu
tělesné výchovy a sportu), generálním dodavatelem Železniční stavitelství Praha, závod 5 a Generálním
projektantem KORT (Krajská organizace pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství),
Středočeský kraj, projekce.
Jako důvod výstavby jsou opět uváděny nevyhovující podmínky, především chybějící hala pro míčové
sporty (volejbal, basketbal, badminton) a moderní gymnastiku. Tento stav dle textu brzdil postup družstev
TJ Meteor do vyšších soutěží, a nadějné závodnice vedl k přestupování do jiných TJ. To se zřejmě opravdu
dělo, neboť je uváděn konkrétní příklad, kdy se jeden oddíl badmintonu dostal do první ligy, veškerá
mistrovská utkání sehrál na hřištích soupeřů a následně z něj část reprezentantů přestoupila do jiných TJ,
takže oddíl klesl zpět o druhé ligy. V basketbalu hrál oddíl žen národní ligu, další oddíly byly i zde ve druhé
lize atp. Výstavbou tribuny pro cca 300 diváků zase měl být uspokojen zájem místních diváků o sportovní
utkání. Hala měla být zhruba 10 krát ročně využita i pro konferenční akce pro zhruba 500 účastníků, pro něž
na území Prahy 8. také nebyly žádné vhodné prostory. Pro tyto účely měl být interiér upraven tak, aby
tribuna a tělovýchovné nářadí nerušilo vzhled prostoru. Pamatováno bylo i na místnost pro uskladnění
konferenčních stolků, židlí atp. Současně s výstavbou haly měla být vybudována nová, citelně postrádaná
trafostanice, využitelná i pro plánovanou výstavbu sportovního areálu Na Košince (dle dalších zmínek mělo
jít o zimní stadion a plavecký bazén). Opět bylo počítáno i s využitím haly pro okolní školy, zaměstnance
Českých loděnic atd. Jednotlivé formulace i celé úseky textu přitom často pocházejí z průvodního textu PÚ z
roku 1970. Míra zásahů ve stávající budově měla být ovšem daleko menší:
"Přístavba haly je navržena s hlavní ocelovou konstrukcí s roztečí sloupů a hlavních stropních vazníků 6m s
opláštěním a vyzdívkami, část objektu (vstup a šatny) je řešena jako zděná s panelovými stropy. Tribuna a suterén bude
ze železobetonové konstrukce. Střecha objektu bude lehká z plechu s výplňovými isolacemi. Půdorysné i výškové řešení
vyplývá z výkresové části.629 Vzhledem k výškovému sjednocení jižní fasády stávající sokolovny s přistavěnou halou (sv.
cca 10m) je nad jižním přísálím sálu sokolovny navržena přístavba gymnastického sálu, shodně již s přístavěným sálem
nad severním přísálím. Pro tento nový sál budou vybudovány nové šatny v prostoru bytu správce, který se ruší.
Nadstavba i úpravy šaten budou provedeny z klasických zdicích materiálů. Vnitřní úpravy nové haly budou provedeny
tak, aby vyhověly po stránce estetické, účelové i akustické požadavkům pro víceúčelové využití. Šatnová část nové haly
byla navržena ve dvou alternativách (A, B) půdorysného řešení na žádost TJ. Alternativa A je úspornější s menší
zastavěnou plochou. Její nevýhodou je nutnost zvýšeného dozoru nad dodržováním disciplíny při přezouvání cvičících
a sportovců."
Koncepce přístavby byla podobná jako v roce 1970. Odpadly ovšem garáže a zásadně se změnil i přístup
do nově plánované haly, který byl nyní zcela samostatný a vedený dvěma vstupy z ulice U libeňského
zámku. V tomto místě byla situována nižší vstupní část s pokladnami, WC, bufetem, šatnou atp. Už zmíněná
zděná samostatná budova trafostanice pak měla být situována v severozápadním koutě dvora (tj. u kostela).
Vytápění měla zajistit stávající, v době zpracovávání PU právě rekonstruovaná kotelna. Počítáno bylo i s
klimatizací, tentokrát ovšem provedenou pomocí klimatizačních skříní KGS (dovoz NDR) nebo tuzemských
628 Fotografie č. 70017014.
629 Viz Soupis plánů, č. 7014.
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(Janka Radotín), umístěných ve strojovně v suterénu haly. Přívod i odtah vzduchu měl být nucený.
Vzduchotechnika měla být využita i na odvětrání strojoven a šaten. Inženýrské sítě byly kompletně řešeny
nově, nikoli napojením na stávající objekt. Výstavbou haly se měl počet zaměstnanců TJ zvýšit o dva a
počítáno bylo se zaměstnáním místních důchodců. Náklady na výstavbu měl mimo ČÚV ČSTV nést i ONV
Prahy 8.
Předběžný rozpočet zněl na 15,4 miliony Kčs a se všemi projekčními a dalšími náklady, 10% rezervou atp
se celková suma vyšplhala na 21,61 milionů Kčs. Samotná výstavba haly přitom byla rozpočtena na 11,31
milionů Kčs, úpravy a rekonstrukce ve stávající budově (vč nového gymnastického sálu) měly vyjít na 1,2
milionu, výstavba trafostanice měla stát 290 a terénní úpravy 200 tisíc Kčs. Veškeré technologie pak byly
rozpočteny na 1,84 milionu, z čehož největší položku představovala klimatizace za více než milion Kčs.
Technologie trafostanice pak měla vyjít na půl milionu, vybavení bufetu na 80 tisíc a strojovna ÚT s ohřevem
TÚV na 210 tisíc Kčs.
Rozšířený investiční záměr měl být hotov do 31. května 1978, návrh PÚ včetně studií 30. června 1979, jeho
schválení a vydání územního rozhodnutí bylo plánováno na 31. ledna 1980. Jednostupňový projekt měl být
hotov do 31. června (respektive 30. srpna) a stavební povolení mělo být vydáno do 31. prosince 1980.
Samotná výstavba byla plánována na období od 1. března 1982 do 1. května 1984.630
Jak dokládají v týchž deskách uložené materiály, bylo o věci, především o její finanční náročnosti,
intenzivně jednáno. Dochoval se stručný výpis ze zápisu jednání krajského a městského výboru ČSTV z 2.
října 1978. Zde bylo konstatováno, že návrh je nesporně naléhavý a účelný, ovšem také to, že není vyřešeno
jeho finanční krytí.
Přesto byla s KORT uzavřena smlouva na vypracování dokumentace PÚ, jehož součástí bylo vedle
vlastní plánové a textové dokumentace i zaměření stávající budovy631, studie oslunění, ozvučení,
architektonická studie, statický posudek atp. Veškeré tyto práce stály 100 tisíc Kčs. Samotná smlouva se
patrně nedochovala, ale z dochované korespondence víme, že byla podepsána mezi 28. zářím a 10. říjnem
1978.632
Od srpna do listopadu byl projektový úkol zpracováván. Jako odpovědný projektant je v PÚ nově
uveden ing Šefránek, zatímco ing. Zd. Hainz je uváděn pouze jako zpracovatel některých jeho částí. V textu
PÚ je, vzhledem k těsné časové návaznosti a nepřipomínkování rozpracovaného návrhu úřady vcelku
pochopitelně do značné míry použit a rozveden text a údaje IZ. Kromě toho měli zpracovatelé k dispozici i
zpracovaný PÚ z roku 1970, neboť z jeho textu často citují.
Založení nové haly bylo navrhováno pomocí vrtaných pilotů. Suterén s uhelnou, dílnou, strojovnou
vzduchotechniky a rozvodnou měl být betonový. Samotná hala měla být montovaná, s ocelovou nosnou
konstrukcí a vyzdívaným pláštěm. K té měly být přistavěny od jihu a severu nižší zděné části se stropy
tvořenými betonovými panely. Prosklené části haly měly být řešeny pomocí prvků lehkého obvodového
pláště typu Feal a tímto systémem byla variantně řešena i západní štítová stěna. Zděné části haly a také
samostatně stojící trafostanice měly být obloženy keramickým obkladem  kabřincem.
Interiér haly měl být opatřen akustickým podhledem a akustickým obkladem čelních stěn. Tribuna a
prostory cvičenců měly být od vlastní haly v případě využití pro konferenční účely odděleny závěsy.
Podkošové konstrukce měly být pojízdné, popřípadě demontovatelné. V sále měla být také umístěna
časomíra, ukazující zároveň stav utkání (výrobek podniku Nisasport Jablonec v ceně 90 tisíc Kčs).
Pamatováno samozřejmě bylo i na umělé osvětlení, klimatizaci atd. Výtvarné umění mělo být v novostavbě
reprezentováno skleněnou či keramickou mozaikou s námětem ze sportovní činnosti, umístěnou na čelní
stěně vstupní haly.
Objektu stávající budovy se měla rekonstrukce dotnout především nástavbou gymnastického sálu v místě
jižní terasy. Statický posudek (viz níže) zde ukázal nutnost vytvořit novou podlahu. Ta měla být řešena z
válcovaných I profilů, spřažených kruhovými trny s betonovou deskou (systém VIP, uplatněný i u nové
haly). Bednění měly tvořit prolamované VSŽ plechy. Vzhledem k požadované úrovni podlahy měly být
630 Desky "Rozšířený investiční záměr na přístavbu haly míčových her TJ Meteor Praha ŽSP5", ASL.
631 Viz Soupis plánů, č. 7015.
632 Viz desky Rozšířený investiční záměr (pozn. 630).
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před jejím prováděním odstraněny veškeré stávající střešní vrstvy až na železobetonovou stropní desku.
Odstraněn a nově vybudován v nižší poloze měl být také dřevěný strop v sále kulturistů, neboť v tomto
místě bylo v gymnastickém sále plánováno metr hluboké doskočiště o rozměrech minimálně 3,5x4 m,
vyplněné molitanovými rohožemi. Kromě toho měla být v gymnastickém sále umístěna také zrcadlová stěna
délky minimálně 8 m.
Ačkoli ve výkresové dokumentaci je nástavba sálu pojata jako zděná a přizpůsobená vzhledu původní
stavby, alternativně byly obvodové stěny a strop navrženy také pomocí lehkého obvodového pláště typu
Feal. O konečném řešení měl rozhodnout útvar hlavního architekta.
Z ostatních prostor budovy se měla rekonstrukce dosti podstatně dotknout velkého sálu. Zmíněná
nástavba gymnastického sálu by jej zcela připravila o přímé světlo. Navíc ale měly být kvůli zvětšení hrací
plochy "upraveny" galerie, neboť se s prostorem velkého sálu po přístavbě sálu míčových her počítalo pro
rozcvičování sportovců. Stávající betonové konstrukce galerie proto měly být kompletně sneseny a
nahrazeny 1,5 m širokými lehkými zavěšenými chodbami svařenými z Jäklů 50x30x3. Směrem do sálu měly
být tyto chodby prosklené a měly spojovat nově vytvořené šatny v místě sokolníkova bytu s nově
vybodovaným sálem míčových her.
Kromě toho měla ve stávající budově v rámci stavebních akcí proběhnout už pouze kompletní
rekonstrukce elektroinstalace a stávající zadní dřevěné schodiště mělo být nahrazeno ocelovým. Jižně od
stávající budovy mělo být také vytvořeno parkoviště pro 8 vozů správy TJ. Předložený rozpočet na celou
stavební akci se prakticky nelišil od toho, který už byl součástí investičního záměru. Architektonická studie
k projektovému úkolu je pak podepsána Ing. Arch. Janem Myslivečkem, jehož lze zjevně považovat za
tvůrce architektonického řešení plánované přístavby.633
Součástí zpracovaného projektového úkolu byl i statický posudek ing. St. Šefránka. Z něj vyplývá, že
strop nad jižní lodí byl podroben sondáži a to s dosti zajímavými výsledky. Zatímco stěny a základy budovy
plánované nástavbě zcela vyhověly, strop nikoliv. Důvodem byla především nedostatečně provedená
armatura, která je dle posudku slabá a navíc z nevhodně zpracovaná, neboť použitý drát je zcela hladký.
Železobetonová deska má tloušťku pouhých 7 cm, armatura průměr 8 mm a tyto dráty jsou položeny cca 9
cm od sebe. Třmínky žeber jsou také z hladkého drátu, o průměru 6 mm a ukládané 2 cm od sebe. Podélnou
výztuž žeber tvoří při spodním líci dva dráty o průměru 16 mm, opět se zcela hladkým povrchem. Kvalita
betonu odpovídala dle posudku II. třídě. Při statickém výpočtu zpevňující žebra nevyhověla především v
ohybu a nevyhovující bylo i namáhání ve smyku. Samotná železobetonová deska ovšem vyhověla.634
Vypracováním dokumentace PÚ celá akce skončila a nebyl patrně ani podniknut pokus ji předložit
odpovědným úřadům. Problémem byla zjevně i nyní finanční stránka celé věci.

Osmdesátá léta
Další stavební akce proběhly až v osmdesátých letech 20. století a i ty byly spíše skromné. Z 11. července
1984 se dochovalo stavební povolení na adaptaci části budovy na kanceláře sekretariátu TJ Meteor. K akci se
zřejmě nedochovala žádná stavební dokumentace a není ani zřejmé, zdali práce vůbec proběhly. Ze
stavebního povolení není patrné ve které části budovy kanceláře měly vzniknout. Jako nejpravděpodobnější
se ovšem zdá možnost, že zmíněná "adaptace části budovy" souvisela s ukončením funkce lázní v severních
lázeňských místnostech. K němu došlo někdy mezi lety 1977, neboť projekt rekonstrukce kotelny s
lázeňským provozem počítá a rokem 1985, neboť znalecký posudek kotelny z tohoto roku už jej nezmiňuje.
Přesnější datum ukončení činnosti lázní, stejně jako bližší údaje k činnosti dílny podniku Pragopropag,
umístěné od sedmdesátých let v bývalých jižních lázeňských místnostech, by patrně bylo možné získat
doplňujícím archivním průzkumem archiválií obou zmíněných subjektů. Jistě až po ukončení provozu lázní
byly na kancelářské prostory upraveny dvě místnosti bývalého bytu lázeňského (106 a 107). Je tedy možné,
že jde právě o tuto akci, ovšem detaily zmíněné v podmínkách stavebního povolení této možnosti
633 Desky "Rekonstrukce sokolovny a přístavba haly míčových her – projektový úkol" (dochováno dvojmo), ASL. Plánová dokumentace
uvedena v Soupisu plánů pod č. 7016 a 7017.
634 Zpráva "Statické posouzení nosných prvků levé lodě sokolovny TJ Meteor" uložena v deskách s PU, viz Rekonstrukce sokolovny (pozn.
633).
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neodpovídají.635 Spíše se tedy zdá, že mělo jít o plánovanou a nakonec nerealizovanou adaptaci bývalých
lázeňských prostor. V těch je v devadesátých letech doložena řemeslnická dílna.
Poměrně značné množství korespondence vzniklo ohledně poškozené opěrné zdi. Nejstarší je dopis TJ
Meteor z 25. února 1985, jímž bylo odboru výstavby oznámeno, že po zimních mrazech se zeď k ulici u
Libeňského gymnázia na dvou místech sesula (odpadl kamenný obklad) a hrozí zřícení celé zdi. Nutná byla
osobní obhlídka. Následovalo rozhodnutí odboru výstavby ze 4. března, podle něhož měly být ihned
provedeny Pražskou stavební obnovou neodkladné zabezpečovací práce, které měly být ukončeny do tří
dnů.
PSO se ovšem 11. března proti rozhodnutí odboru výstavby odvolala, neboť nebyli přizváni k místnímu
šetření, neexistuje statický posudek a podnik nemá potřebné kapacity. Místo se má ohradit a provést statické
posouzení statikem PSO, což závod přislíbil do 25. března provést Hned 15. března PSO odboru výstavby
zaslala statické posouzení vypracované o den dříve, 14. března 1985. Podle něj byla zeď postavena z
opukové rovnaniny neznámé tloušťky, způsobu založení atp a je obložena pečlivě vyspárovaným
kyklopským zdivem tloušťky do 30 cm. Opuková zeď nejeví známky hroucení a sesul se pouze obklad,
vlivem pronikající vlhkosti, mrazu a zanedbané údržby. PSO ovšem nemůže poskytnou kvalifikované
zabezpečení ani posouzení silničního tělesa, protože je podnikem na opravu a údržbu domů, nikoli
komunikací. Pro zabezpečení pozemku postačí znepřístupnění zahrady a zeď bude tesařsky zapažena.
Provedení této práce bylo konstatováno protokolem z jednání 13. května.
Mezitím 30. dubna odbor výstavby opravu nařídil TJ Meteor. Ten podle svého dopisu z 11. října nechal
vypracovat výkresovou a rozpočtovou dokumentaci a oslovil čtyři firmy (Armabeton, Geoindustria, Pražské
silniční a vodohospodářské stavby a Stavby silnic a železnic) ovšem všechny tyto firmy zadání práce
odmítly. Meteor proto žádal odbor výstavby o pomoc a totéž zopakoval i v dopise z 15. ledna 1986.
Následně 20. ledna sdělil odbor výstavby jednotě, že věc projednal s IPS Praha závod 01 a že mu má Meteor
zaslat objednávku. Další průběh práce už archiválie nezachycují, k opravě ovšem zjevně došlo.636
Pátého března vydal odbor výstavby povolení umístit na plotě u budovy informační tabuli „Hotel Libeň
 restaurace“. Jen o dva dny později, 7. března vydal týž odbor povolení na úpravu kabelové sítě a
transformační stanice 2566, možná právě v souvislosti s výstavbou tohoto hotelu.637
Budovy se opět týká až dochovaný jednostupňový projekt na rekonstrukci sociálního zařízení z
prosince 1987. Projekt zpracoval národní podnik Stavokonstrukce Praha, projekční středisko Znojmo a
podepsáni pod ním jsou jako zodpovědný projektant Ludmila Hosová a jako hlavní inženýr projektu ing.
Květuše Drašarová. Rozpočet zněl celkem na 278 399 Kčs.
Jak sdělují textové části projektové dokumentace, zahrnovala rekonstrukce výstavbu příček WC a sprch v
přízemí a příček WC v prvním patře. Ty měly být v přízemí vyzděny většinou až do stropu, v patře pouze
do výšky 220 cm. V suterénu měla být provedena nová betonová podlaha, zateplená polystyrénem a
opatřená hydroizolací. Kromě toho měly být zastropeny podzemní prostory a vstup do nich opatřen
poklopem a stoupacími železy. Stěny měly být do výše 180 a 210 cm obloženy bělninovými obkladačkami,
na podlaze měla být brokovaná dlažba formátu 15x15 cm. Z rozpisu materiálu dále plyne, že měly být
použity ploché typové dveře osazené v typových ocelových zárubních. Kanalizace měla být vyměněna a
napojena na stávající. Vodovod měl být přiveden nově z přízemí budovy. Nové měly být pochopitelně i
veškeré zařizovací předměty. V přízemí mělo dojít ke změně umístění radiátorů, zatímco v patře měly zůstat
na původních místech. Větrání bylo navrženo velmi jednoduše, v patře ventilátorem osazeným pod stropem
a odsávajícím zkažený vzduch mimo objekt horizontálním otvorem skrze obvodové zdivo. V přízemí měly
být ventilátory v umývárně osazeny v původním ventilačním kanále pod stropem, záchody pak měly být
odvětrány pomocí výfukového potrubí z pozinkovaného plechu, vedeného otvorem do kotelny a pod jejím
stropem opět otvorem v obvodovém zdivu ven na fasádu, po níž mělo ještě minimálně 3m stoupat. Do
potrubí měl být u obvodové stěny v kotelně vložen ventilátor.
635 Viz OKTSA (pozn. 588), Rekonstrukce kotelny (pozn. 624) a znalecký posudek (pozn. 626).
636 Viz OKTSA (pozn. 588).
637 Ibidem.
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Strohou výpověď textových částí projektu doplňuje pohled do plánové dokumentace. Podle ní mělo v
přízemí dojít k demolici původních příček sprch a zrušena měla být i do té doby zachovaná velká topná
komora, do níž byly nově vloženy záchody. V patře pak měly být přeloženy vstupy do WC z obou přísálí a
kromě toho měly být nově proraženy vstupy z chodby. Původní vstupy z chodby, zakreslené ještě na plánu
rekonstrukce ústředního topení z roku 1977, nejsou jako zazdívané vůbec zakresleny, což může znamenat
jak prostý omyl, tak jejich zazdění už v předchozím období. Zajímavá je značná spartánskost provedeného
návrhu. Plány ukazují společné sprchy bez zástěn a mužská WC osazená nikoli mušlemi nýbrž prostým
žlábkem. Mušle i sprchy oddělené betonovými zástěnami přitom byly součástí budovy už roku 1910.
Pozoruhodné je i nesmyslné a značně komplikované vedení odpadů, které u projektantů dokládá naprostou
neznalost historických plánů, uložených přitom jak v OKTSA tak v ASL
Stavební povolení na rekonstrukci sociálního zařízení bylo vydáno 13. ledna 1988, stavba měla být hotova
do 31.prosince 1990 a měla být prováděná organizací TJ Aritma Praha 6. 638 K samotné realizaci se
nedochovaly žádné doklady. Nepochybným důkazem jejího částečného provedení jsou ovšem fotografie z
devadesátých let 20. století,639 podle nichž v mezičase došlo ke zmenšení a posunu vstupů do wc v obou
přísálích velkého sálu. Naopak u sprch a sociálních zařízení v přízemí vedle šaten k rekonstrukci jistě
nedošlo a prováděl ji až Sokol roku 2001.

Po roce 1989  restituce a následná postupná obnova
Devadesátá léta
První kroky k obnově Sokola byly podniknuty hned v listopadu a především v prosinci roku 1989. Cenné
svědectví o těchto událostech přímo v Libni nám podává nepodepsaný "Záznam o opětovném zrodu
Sokola", z něhož je v následujícím textu podstatně čerpáno.
Prohlášení přípravného výboru ČOS k obnově Sokola bylo publikováno 3. prosince a hned 16. prosince se
konal v sále pražské městské knihovny první sraz sokolů, jehož se členové libeňské Věrné gardy aktivně
zúčastnili. Na ustavujícím sjezdu ČOS, konaném 7. ledna 1990 na holešovickém výstavišti, bylo přítomno
hned 42 členů libeňské Věrné gardy. 25. ledna se konala konference odboru ZRTV Meteor Praha, na níž bylo
mj. hlasováno a poměrem 18:10 i odhlasováno přejití odboru k Sokolu. V závěru schůze ovšem řada členů
pro pozdní hodinu jednání opustila a došlo k nečekanému zvratu, kdy "pan soudruh Majer jménem
zmanipulované skupiny účastníků" vyslovil stávajícímu výboru ZRTV nedůvěru. V následném hlasování
došlo ke zvolení nového "prometeorského" výboru ZRTV.
Libeňští sokolové se proto následně, 10. a 27. února rozhodli TJ Sokol Libeň založit. Až do řádné
ustavující valné hromady byli do vedení postaveni br. Mrklas jako starosta, br. Valenta jako místostarosta a
br. Laušman jako Náčelník, s. Decastellová jako náčelnice, s. Kodlová jako jednatelka, s. Halíková jako
hospodářka a br. Kodl jako vzdělavatel. Dvacátého osmého února byl přípravný výbor Sokola Libeň
registrován u ONV Praha 8.
Prvního května vstoupil v platnost zákon 83/1990 o sdružování občanů, na jehož základě musela být
jednota (respektive její přípravný výbor) zaregistrována u ministerstva vnitra a stala se právním subjektem.
Registrace proběhla 16. července 1990. Devátého května pak vstoupil v platnost zákon, kterým se rušil zákon
68/1956 o organizaci tělesné výchovy a jednota mola požádat o navrácení svého majetku, což také
neprodleně učinila. Došlo i ke schůzce vedení Sokola a Meteoru, na němž byly rozděleny cvičební hodiny.
Sokol začal v budově cvičit 3. září a jeho ustavující schůze proběhla 19. září za účasti 116 členů, kteří vznik
jednoty jednomyslně schválili. Současně byl ustaven správní výbor.640
Budova byla jednotě vrácena až 1. září 1991 a to bez letního cvičiště, které bylo v době socialismu
„zhodnoceno výstavbou nebo jinou investicí“, což byla dle restitučního zákona překážka vrácení. V
osmdesátých letech totiž byly na pozemku vybudovány tenisové kurty a hotelové zařízení. Vráceny v
restituci ovšem byly "Sokolí boudy", čili chata v Krkonoších, kterou jednota získala v poválečném období. V
638 Ibidem. Projekt je uložen v deskách nadepsaných "TJ Meteor Praha  rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny", plány jsou uvedeny v
Soupisu plánů pod č. 70187022.
639 Fotografie č. 7015 a 7016.
640 Sešit „Obnova Sokola a ohlasy v tisku“ s vlepenými strojopisnými vzpomínkami a novinovými výstřižky je uložen v ASL.
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první polovině devadesátých let ji sokolové dosti výrazně využívali, ovšem následně zájem klesal, jak se
zdá, vlivem ne zcela výhodného pronájmu.
Během prvního roku činnosti Sokola citelně vzrostl počet členů, částečně i proto, že do jednoty přešly
některé oddíly TJ Meteor (Studánka, oddíl kulturistiky, oddíl moderní gymnastiky a džezgymnastiky). K 31.
říjnu 1991 dosahoval počet členů více než 800.641
Budova byla vrácena v dosti zanedbaném stavu a bylo jasné, že bude potřeba výhledově provést řadu
oprav. Konkrétně uváděny jsou nátěry plechových částí střechy, okapů, říms, opravu oprýskané omítky,
opravu technického zařízení kotelny, vymalování některých tělocvičných i administrativních místností a
dokončení opravy elektroinstalace. Nejnutnější práce byly začaty už v září 1991 díky výhodné půjčce 200
tisíc Kčs zprostředkované ČOS, která za ni ručila a navíc hradila úroky.
K elektroinstalaci v budově existovala, dle zmínky ve zpravodaji, revizní zpráva se čtyřstránkový
seznamem závad. Ty měly být (a zřejmě nebyly) odstraněny do 31. května 1990. Zmíněna je i oprava
vstupních dveří do budovy, kde mělo být obnoveno fládrování. K opravám fasád a klempířských prvků se
dochovalo oznámení jednoty odboru výstavby OU z 29. září. Zmíněna je oprava opadaných omítek na
levém křídle budovy (nad částí bývalých lázní) a čištění a znovunatření všech plechových částí střech, bání,
okapů a říms. Práce měly proběhnout od září do listopadu 1991. Oprava plechové střechy a dvojitý nátěr
nakonec stál přes 50 tisíc Kčs a u kopulí práci prováděli horolezci.642
Ze 13. listopadu se pak dochovalo ohlášení stavební úpravy v prostorách sběrny Sazka. Ani v tomto
případě nebylo proti povedení námitek. Úpravu pro Sazku a TJ Meteor projektovala společnost Epik.
Součástí dokumentace ovšem už byl i souhlas TJ Sokol jako vlastníka budovy. Práce měly proběhnout ve
dnech 12. listopadu až 20. prosince 1991, subdodavatelem byla firma Art  interier a náklad činil cca 1,2
milionu Kčs. Dokumentace popisuje prováděné práce takto:
"Bourací práce: Vybourání stávajícího ocelového okna pro příjem, vybourání vstupních dveří do sběrny, vybourání
otvoru pro osazení dveří, nový vstup do sběrny, vybourání rozvodů elektro, dřevěných schodů, dělící stěny, provizorní
dřevěné podlahy v dílně "Pragopropagu", vybourání dělící příčky v prostoru kanceláře Sazky.
Nové stavební práce: Zazdění otvoru (podávání sázenek) mezi prostorem předsíně a kanceláří Sazky, zazdění
dveří z prostoru předsíně do kanceláře, zazdění dveří  druhý vstup do přístavku, provedení omítek, osazení dveří,
podlahových krytin, zazdění dveřního otvoru v prostoru skladu, zřízení nové podlahové krytiny v prostoru skladu,
malby, nátěry, osazení bezpečnostních zábran na okenní otvory (prostory skladu a přilehlých místností), nová
podlahová krytina v kancelářích Sazky a v prostoru pro vyplňování sázenek. Osazení interiérových buněk, výpočetní
technika, zařízení kanceláří, zařízení matriky, informační tabule, montáž Sazka."
Na první pohled ne zcela srozumitelné sdělení dostává jasnější obrysy v konfrontaci s dochovaným
"dispozičněprovozním schématem" a při znalosti předchozího stavu. V podstatě se jednalo o kompletní
rekonstrukci sběrny, spojenou se změnou přístupu. Sázková kancelář nově nebyla přístupna z vestibulu
nýbrž přístavkem původního vstupu do jižní části lázní. To podle všeho umožnilo předchozí vyklizení
prostor do té doby využívaných podnikem Pragopropag a z větší části nově pronajatých Sazkou. Ta zde
vedle prostor pro sázející, přepážek pro obsluhu a kanceláře, nově disponovala také oddělenými WC a
kuchyňkou pro personál a navíc i poměrně rozsáhlým skladem, který jistě nebyl využíván pouze touto
jedinou sběrnou. Předložený plán podle všeho zcela neodpovídá realizované podobě úprav, neboť některé
konstrukce byly následně zřejmě provedeny odlišným, méně náročným způsobem.643
Z května 1992 pochází projekt na plynofikaci kotelny, vypracovaný Ing Jiřím Sobotkou. Kromě samotné
rekonstrukce kotelny na plynový provoz bylo nutné provést i novou plynovou přípojku z páteřního
plynovodu, procházejícího ulicí Bezejmennou (dnes "U Meteoru"). Projektová dokumentace ovšem není v
OKTSA dochována kompletně, nýbrž je zde uložena pouze část týkající se plynové přípojky a vnitřního
plynovodu, takže i informace z ní plynoucí jsou nutně poněkud torzovité.
Pro uzávěr plynu měl být vytvořen "kiosek" na hranici pozemku, jižně od severní brány. Odtud mělo být
potrubí v hloubce cca 90100 cm vedeno podél budovy až na její severozápadní nároží, kde se mělo kolmo
641 Viz Zprávy (pozn. 137), 1991, s. 2, 910 a Historie jednoty, publikovaná na jejích webových stránkách, viz: http://www.sokol
liben.cz/historie_a_soucasnost/
642 Viz OKTSA (pozn. 588) a Zprávy (pozn. 137), 1991, s. 10 a r. 1/1992, s. 12.
643 Viz OKTSA (pozn. 588), plán uveden v Soupisu plánů pod č. 7023.
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lomit, dojít k severozápadnímu nároží středního rizalitu a zde po dalším kolmém zalomení vstoupit do
interiéru budovy. Teprve zde měl být ve skříňce osazené ve fasádě umístěn hlavní uzávěr plynu. Po
průchodu obvodovým zdivem měla následovat "místnost regulace a měření plynu", vytvořená pomocí
půdorysně zalomené příčky v prostoru pod spodním ramenem severního schodiště. Těsně před vstupem do
kotelny mělo být potrubí ještě vybaveno hlavním uzávěrem kotelny.
V kotelně už potrubí po dalších několika zalomeních přicházelo k celkem čtyřem plynovým kotlům
značky Hydrotherm Stiebel Eltron, usazeným na betonových soklech severní trojice kotlů na koks z roku
1978. Spaliny z kotlů měly být vedeny do severního komína a to pomocí hliníkové vložky o průměru 35 cm.
Patrně upraven měl být i rozvod ústředního topení, neboť jsou zde zakresleny vedle Sokola samostatné
větve s uzávěry i pro Sazku a "tiskárnu Adalbert", která v té době snad využívala bývalé severní lázeňské
místnosti. Nový byl zřejmě i výměník na teplou vodu a další zařízení kotelny. Pamatováno bylo v projektu i
na odvzdušňovací potrubí, které mělo vést až nad střechu budovy.
Žádost o stavební povolení byla podána 29. června a součástí dokumentace byl i souhlas plynáren z 18.
června. Stavební povolení bylo vydáno 1. července a kotelna začala být využívána 28. října. Oficiálně
dokončena byla stavba, se zpožděním způsobeným dodavateli, 1. listopadu a po uplynutí zkušebního
provozu bylo 10. června 1993 požádáno o kolaudaci. Ta proběhla 13. července a z 15. července pochází
kolaudační rozhodnutí jímž bylo užívání plynovodní přípojky povoleno.
Kromě plynofikace a rekonstrukce kotelny je roku 1992 zmíněn už pouze generální úklid budovy.644
Z vyjádření správce Kubišty z ledna 1993 plyne, že kromě výše uvedených oprav byly provedené ještě
některé další, snad drobnější práce. Vedle lakování (vstupních?) dveří zmiňuje i lakování schodiště (?) a také
jakési truhlářské a instalatérské práce. Provedené práce dle tohoto podání také ukázaly, že původní odhad
nákladů na opravy, učiněný při převzetí budovy a znějící na 5  6 milionů Kčs, nebyl přehnaný. Jako práce,
které jednotu ještě výhledově čekají je uvedena oprava fasád, oprava elektrotechnických zařízení v celé
budově, vymalování sálů a chodeb a broušení parket v sále. Mnohé z těchto prací přitom proběhly až o řadu
let později (fasáda, elektro)
Přes prázdniny byla sokolovna dvěma bratry vymalována (vestibul, všechny tři sály a Filipova síň), ve
všech sálech byly také vybroušeny a nalakovány parkety. Kromě toho jsou zvlášť zmíněna nová světla ve
vestibulu, povedená podle návrhu správce sokolovny br. Kubišty. Z jiného podání vyplývá, že ve vestibulu
byly nově osazeny zářivky na stěnách a nové lustry (tedy téměř jistě ona čtveřice osvětlovadel, umístěná na
sloupcích schodiště). Prováděna byla i oprava okapů a střešní krytiny, podle pokynů z revizní zprávy
opravy elektroinstalace a hlavního rozvaděče. Zmíněno je zasklívání rozbitých oken.645
V roce 1994 byly jedinými zmíněnými opravami jakési klempířské práce a obložení (míněno nejspíše také
oplechování) soklu na sokolovně, které mají být hotové do konce roku.646
Větší množství práce bylo provedeno roku 1995. V dubnu byla členy jednoty na dvoře sokolovny
brigádnicky upravena 25 metrů dlouhá rozběhová dráha a vybudováno doskočiště pro skok daleký. V témže
měsíci je zmíněna i nutnost nalakovat parkety ve velkém sále, což bude stát cca 130 tisíc Kč, vymalovat zadní
schodiště (40 tisíc Kč) a zakoupení nového gymnastického koberce (60 tisíc Kč). K těmto účelům byly podány
žádosti o podporu města a ČOS. Dodělání elektroinstalace a fasády byly ovšem dle správce budovy zatím v
nedohlednu, protože budou stát ještě mnohem více.
Oprava, broušení a nalakování parket ve velkém sále nakonec roku 1995 asi opravdu proběhly, neboť
jsou na počátku roku 1996 zmíněny jako provedené s tím, že bylo v plánu už při převzetí sokolovny. Jak si
počít s faktem, že je toto tvrzení ve zjevném rozporu s informací o broušení a lakování parketových podlah
ve všech sálech už roku 1993 není zřejmé. Jisté pouze je, že informace z roku 1995 je jeví důvěryhodnější,
neboť je zmiňována opakovaně a i s uvedeným nákladem. Kromě toho v prosinci 1995 proběhla úprava
zadního schodiště do šaten (neuvedeno kterého) a jeho vymalování, stejně jako výmalba šaten.647
V prosinci 1995 bylo sděleno, že oprava fasády by měla přijít na řadu snad v příštím roce s tím, že by šlo
pouze o opravu průčelí a práce na fasádách by tedy byly prováděny postupně, podle finančních prostředků.
644
645
646
647

Viz OKTSA (pozn. 588), Zprávy (pozn. 137), 23/1992, s. 8 a 4/1992, s. 34. Plány uvedeny v Soupisu plánů pod č. 7024.
Viz Zprávy (pozn. 137), 1/1993, s. 5 a 3/1993, s. 78.
Ibidem, 4/1994, s. 7.
Ibidem, 2/1995, s. 11, 4/1995, s. 4 a Historie jednoty (pozn. 641).
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Podobně a ještě konkrétněji vyznívá text otištěný ve zpravodaji jednoty v únoru 1996. Etapovitá oprava
průčelí měla začít na jaře roku 1996.
Už ze srpna 1995 přitom pochází vypracovaná cenová nabídka společnosti CSKB Artefabris s.r.o., která
počítá s těmito pracemi: "1) Restaurování vápenných omítek štukových. 2) Restaurování ušlechtilých omítek z
umělého kamene. 3) Restaurování sochařské výzdoby. 4) Rekonstrukce omítek soklu  nové sanační omítky. 5)
Povrchová úprava barvením. 6) Restaurování event. rekonstrukce kolorovaného a zlaceného sgrafita v tympanonu. 7)
Restaurování balustrády balkonu. 8) Rekonstrukce zdobeného podhledu římsy tympanonu. 9) Doplnění klempířských
prvků  oplechování podstavců 4 ks soch. 10) Obnovovací nátěry vnějších dřevěných rámů oken." a to pouze u střední
části průčelí, za celkovou sumu 352 300 Kč + 5% DPH. Do ceny byl zahrnut také tříměsíční pronájem lešení.
Zda měly být součástí opravy i oba trojboké rizality není z nabídky patrné, podle uváděné orientační ceny
700 tisíc Kč za restaurování celého hlavního průčelí se však zdá, že spíše nikoliv.
Průčelí mělo být umyto tlakovou vodou, oškrábáno, členité a hrubé části (omítky z umělého kamene)
očištěny rýžovými kartáči, chybějící nebo zdegradované části měly být doplněny omítkami a prvky shodně
provedenými. Sokl měl být kompletně otlučen a nově omítnut sanační omítkou. Karyatidy měly být
opraveny restaurátorem s licencí MK. Sgrafito i veškeré štukové prvky měly být restaurovány a na
chybějících či degradovaných místech rekonstruovány. Průčelí mělo být dle původní barevnosti natřeno
silikátovými barvami, části z umělého kamene sjednoceny lazurní barvou se závěrečnou hydrofobní
ochranou, na sgrafitu měla být obnovena původní barevnost i zlacení. Obnoveny měly být nátěry z lešení
přístupných vnějších okenních rámů, včetně kovového rámu horního termálního okna.
Práce mohly být povedeny buďto ještě v roce 1995, což ale bylo podmíněno zajištěným financováním,
nebo začaty v jarních měsících roku 1996 s tím, že v takovém případě by bylo možné uvažovat například o
obnově celého hlavního průčelí. Investor měl zajistit zábor pozemku a závazné stanovisko OK OÚ v
případě, že jde o památkově chráněný objekt, případně pouze oznámení OÚ a vyjádření ÚHA k barevnosti,
pokud o památkový objekt nešlo.648
Z 16. dubna pochází dopis jednoty odboru výstavby, jímž Sokol žádal vydání stavebního povolení na
opravu fasády, provedené podle přiložené cenové nabídky firmy CSKB Artefabris s.r.o. s tím, že tato firma
byla vybrána v konkurzu z několika oslovených a že by oprava měla proběhnout v roce 1996 nebo 1997
podle toho, jak budou k dispozici přislíbené dotace. Na závěr je zmíněno, že bude pro opravu postaveno
lešení a to z přední a části dvou bočních stran, a že zároveň bude třeba zajistit prostor pro skládku materiálu.
Z toho plyne, že nakonec byla připravována rozsáhlejší oprava, než na jakou byla zpracována cenová
nabídka.
Odbor výstavby na tuto žádost reagoval dopisem ze 14. května, jímž požadoval odborné stanovisko
PÚPP (Pražský ústav památkové péče) a doklad o oprávněnosti provádějící firmy k restaurování. Budova v
té době ještě nebyla prohlášena kulturní památkou ale návrh už byl podán a řízení ministerstvem kultury
zahájeno. V takovém případě se přitom na stavbu z hlediska případných zásahů pohlíží obdobně, jako by už
kulturní památkou prohlášena byla. Navíc byla budova součástí navrhované městské památkové zóny.
Teprve ze 4. prosince pochází závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče. Ten se plně
přiklonil ke stanovisku památkového ústavu z 13. srpna, podle něhož byla obnova fasády přípustná za
následujících podmínek: "1) V maximální možné míře bude zachována historická omítka. 2) Na fasádě budou
zachovány a obnoveny veškeré architektonické prvky. Obnova štukové reliéfní výzdoby bude zadána kvalifikovaným
štukatérům. 3) Fasáda bude natřena barvami na silikátové bázi nebo vápenným nátěrem 4) Barevnost bude ověřena
sondami". Případné změny měly být OPP MHMP předloženy ke schválení. Šestnáctého prosince s obnovou
fasády bez námitek souhlasil i odbor výstavby.
Devatenáctého března 1997 požádala jednota odbor výstavby o posouzení havarijního stavu venkovní
omítky sokolovny. Z textu plyne, že se jednota nakonec poměrně racionálně rozhodla pro provedení opravy
celé fasády, neboť oprava na etapy celou věc výrazně prodražovala a komplikovala. Přislíbena byla dotace
MŠMT, která by ovšem pokryla pouze část nákladů a jednotě tak scházelo 1,25 milionu Kč. Zkoušela tudíž
požádat odbor památkové péče magistrátu o další finanční pomoc a posudek o havarijním stavu, nutnosti
ihned přikročit k obnově a hrozba eventuálního úrazu, tuto žádost měla podpořit.
Hned 25. března odbor výstavby po provedené prohlídce sdělil, že vstupní průčelí vykazuje značné
poškození venkovní omítky a cca 25% je zcela opadaných. Ostatní omítka byla popraskaná, místy odfouklá a
648 Viz Zprávy (pozn. 137), 1/1996, s. 11. Cenová nabídka uložena v OKTSA (pozn. 588).

183

hrozilo samovolné uvolnění. V prostoru balkonu bylo narušeno i zdivo tvořící zábradlí. Opadané,
popraskané a místy uvolněné byly i omítky na dalších částech budovy.
Zprávy jednoty z května pak sdělují, že je oprava nutná, že výbor schválil etapovitou opravu a že existuje
příslib dotace na část oprav od MŠMT. V tu chvíli už tedy zřejmě bylo jasné, že jednota dotaci od OPP
magistrátu nezíská a oprava proto bude muset probíhat po etapách. Dle zprávy ze září ovšem připravenou
obnovu fasády znemožnily tehdy proběhlé povodně (na Moravě a ve východních Čechách), neboť následně
došlo ve státním rozpočtu ke škrtům a tedy i nepřiznání slíbené dotace.649
Roku 1997 se tudíž odehrálo pouze restaurování Alšova kartonu. Ten byl dle zpávy z května oceněn
částkou přes půl milionu Kč, jeho restaurování bylo nutné a už bylo zadáno akademickému malíři panu
Hamplovi.650 V září pak bylo sděleno, že restaurování kartonu proběhlo a u příležitosti nového osazení byl
sál rozhodnutím výboru a na návrh br. Kodla přejmenován na Alšův.
Roku 1998 je z oprav zmíněna pouze počátkem listopadu provedená výměna hlavního rozvaděče,
přemístění ovládání světel do vrátnice a (plánované či provedené?) nahrazení světel ve Strnadově sále
úspornějšími. K tomu ovšem nakonec zřejmě nedošlo, respektive vyměněna zde byla pouze menší část
zářivkových svítidel na galerii. Naopak jistě vyměněna po roce 1989 byla světla v malém sále.651

Po roce 2000
V říjnu 2000 jednatelka zajímavě a bohužel jistě z části nepřesně rekapitulovala deset let obnovené
činnosti Sokola a správy budovy. Podle jejího podání hygienička po převzetí budovy 1. září 1990 (ve
skutečnosti to bylo až 1. září 1991) vůbec nechtěla povolit provoz, dokud ji Sokolové nedají do pořádku
(problematický byl zřejmě především provoz kotelny). Peníze na nejnutnější opravy poskytl prof. Kokoška a
jeho syn tím, že jednotě půjčili 250 tisíc Kč, které si pak postupně „odbydleli“. Za tuto částku byla budova
vymalována, opraveny parkety a instalována světla ve vestibulu (tyto práce proběhly z větší části až roku
1993 a 1995). Roku 2000 nechali sokolové dle tohoto podání zrekonstruovat elektrickou instalaci, vymalovat
a osadit nové osvětlení do Srncova sálu. Kromě toho jsou zmíněny „nešťastné Sokolí boudy“ na nichž se prý
projevuje „virus dnešní doby – vysát druhého a sám se obohatit“ (šlo o nevýhodný pronájem, který skončil
soudním sporem).
V listopadu roku 2000 proběhla také oprava vstupních žulových schodů před budovou. Ty byly
vyzvednuty, podloží vybráno, stupně očištěny, znova usazeny do betonu a zaspárovány. Navíc je zmíněna i
revize hromosvodů a opět i výměna světel v Srncově sále, tentokrát s upřesněním, že šlo o osvětlení "na
pravé straně balkónu u vstupu na zadní schodiště". Tento popis ovšem odpovídá sálu Strnadovu, tj.
velkému a zdá se tudíž pravděpodobné, že ve zprávě je chyba a akce se týká velkého sálu, případně
místností obou.
V březnu 2001 jsou pak zmíněny už delší dobu probíhající opravy a úpravy. Konkrétně modernizace
elektrického rozvodu a vodovodu (k čemuž ovšem nemáme žádné další informace). Pozornost je věnována i
pronájmu prostor sokolovny firmám, což jednotě výrazně pomáhá s rozpočtem. Aktuálně je oznamováno, že
v místnostech bývalých městských lázní budou nově umístěny lékařské ordinace a že se tam konají velké
úpravy.652
K této akci se nám dochovala i stavební dokumentace. Smlouva o nájmu nebytových prostor byla
jednotou s MUDr Vladimírem Vackem uzavřena už 28. listopadu 2000 s platností na deset let, do 31.
prosince 2010. Následně byla prodloužena, neboť zdravotnické zařízení téhož provozovatele zde funguje
dosud.
Projektová dokumentace byla vypracována v prosinci roku 2000 stavitelem Martinem Flanderkou a dle
projektové dokumentace měly v prostoru bývalé elektrodílny vzniknout tři ordinace s potřebným zázemím.
Vybourána a u stropu podchycena měla být příčka tl. 150 mm. oddělující stávající dílnu od zázemí a příčky
100 mm toto "sociální zázemí" dělící. Provedeny a to ve zcela jiných pozicích měly být sádrokartonové
příčky Knauf W 111 a W 112 a to buďto až do stropu, nebo do výše současně prováděného podhledu Knauf
649 Viz OKTSA (pozn. 588) a Zprávy (pozn. 137), 1/1996, s. 11, 2/1997, s. 2 a 3/1997, s. 1.
650 V archivu jednoty se dochovala restaurátorská dokumentace, sestávající ze sedmi listů formátu A4 s nalepenými fotografiemi a
velmi stručnými popisky.
651 Viz Zprávy (pozn. 137), 2/1997, s. 2, 3/1997, s. 1, r. 4/1998, s. 3.
652 Viz Zprávy (pozn. 137), r. 4/1998, s. 3, 3/2000, s. 23, 4/2000, s. 2 a 1/2001, s. 2.
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D 112. Kromě toho měla být provedena částečná zazdívka dvoukřídlých vrat u zádveří. Osazeny měly být
hladké typové dveře v typových ocelových zárubních, stěny sociálních zařízení, ordinací atd měly být z části
obloženy bělninovým obkladem. Na podlahách mělo být na stávající povrch položeno PVC nebo dlažba.
Veškerá okna měla být přesklena neprůhledným sklem. Odpady, vodovod, topení i elektřina měly být
provedeny nově a napojeny na stávající rozvody, resp. svody. Pro rozvod elektřiny měla být využita
stávající, nově přezbrojená rozvodná skříň, odpad i vodovod měly být napojeny na stávající rozvod v místě
původního sociálního zařízení, pod stropem vedoucí rozvod ústředního topení měl být napojen na stávající
rozvod vedený ze strojovny. Projektantem elektroinstalace byl Ladislav Vančát, projektantem ústředního
topení Vladimír Blažek.
Žádost o stavební povolení byla podána 17. ledna 2001, 24. ledna bylo zahájeno stavební řízení a 6. února
bylo stavební povolení za běžných podmínek vydáno. Stavba měla být dokončena do 31. prosince 2001. Už
12. března bylo požádáno o zahájení kolaudačního řízení a 15. března bylo toto řízení zahájeno. Předloženo
bylo prohlášení o dodržení ČSN u stavebních materiálů, potvrzení o odvozu stavebního odpadu, revize ÚT,
ZTI a elektro. Místní šetření proběhlo 27. března a týž den bylo kolaudačním rozhodnutím povoleno užívání.
Dva drobné nalezené nedostatky měly být odstraněny do 30. dubna 2001 (šlo o podříznutí dveří sladu
zdravotnického materiálu a zprovoznění táhel pro ovládání oken WC).653
Hlavní stavební akcí roku 2001 ovšem nebyla tato adaptace, ale oprava fasád celé budovy. Už v březnu
bylo členům jednoty oznámeno, že jsou letos přislíbeny dotace z ČOS, takže se oprava fasád už snad
opravdu uskuteční a pomoc slíbila i městská část. V červnu pak bylo referováno, že vedení Sokola
přistoupilo k vyhlášení veřejné soutěže na fasádu. O tu projevilo zájem 17 firem, nabídku podalo 11, komise
tři zájemce vyřadila pro nedostatky a ze zbylých osmi byli vybráni tři nejlepší. Chybějících 1,2 milionu Kč na
něž byla vázána dotace z ČOS se podařilo získat uzavřením předběžné smlouvy na prodej Sokolích bud.
ČOS spolu s MŠMT slíbila poskytnout investiční dotace v celkovém objemu 2 800 tisíc Kč. V červnu dle
tohoto podání zbýval k započetí prací už pouze podpis smlouvy s ČOS.
Opravu provedla firma PSPGDS, projekt podle téže smlouvy vypracoval Ing. Pavel Jakoubek, kterého
Zprávy jednoty uvádějí, spolu s panem Václavem Vrátníkem, i ve funkci technického dozoru investora.
Rozpočet se v ASL dochoval pouze v podobě přihlášky do veřejné soutěže, jíž podal nevybraný Milan
Humeš.654 Jakoubek i Vrátník jsou dle Zpráv z října zkušenými odborníky na opravy památkových objektů v
Praze (uveden Toskánský palác). Jakoubek byl navíc členem Sokola. Jako dozorující ze strany jednoty jsou
uvedeni bratři Žáček a Sixta. V rámci přípravné fáze provedl Pavel Jakoubek sondážní průzkum barevnosti,
k němuž se ovšem nedochovala žádná dokumentace. Zaznamenán při něm byl starší monochromní okrový
nátěr, barvené výzdobné detaily a probarvené sgrafito v průčelí. V devadesátých letech při přípravě
rekonstrukce uváděné zlacení, jehož stopy měly být tehdy na průčelí viditelné, nebylo zaznamenáno. Na
okenních rámech byl nalezen pouze bílý nátěr, na vstupních dveřních konstrukcích fládr v odstínu středního
dubu.655
Dle téže zprávy měla být oprava hotova 20. listopadu. Nakonec bylo staveniště převzato jednotou až 4.
prosince s tím, že ještě bude potřeba udělat nějaké opravy u soklu na jaře, až povrch dostatečně vyschne a
oprava oken bude trvat ještě asi 10 dní. Slavnostní otevření opravené budovy s akademií bylo naplánováno
na 10. března 2002.
Průběh rekonstrukce ovlivnilo prohlášení budovy za nemovitou kulturní památku. Došlo k němu 5.
září 2001, přičemž návrh byl Pražským ústavem památkové péče podán už 7. února 1996 a 31. března 1998
jej podpořila vlastním návrhem i sama jednota. Návrh posoudila a doporučila k přijetí 19. dubna 2001
ministerská komise a následně, 16. srpna i památkový odbor pražského magistrátu. Prohlášení kulturní
památkou ovšem údajně zvýšilo náklady na rekonstrukci, a zároveň už nebylo možné žádat o dotaci.656
Současně s opravou fasády ovšem probíhaly i opravy v interiéru budovy. Předně se jednalo o
rekonstrukci záchodů a sprch a to v zásadě podle projektu z roku 1987, byť s řadou dílčích úprav. Ani k této
stavební akci se žel nedochovala žádná dokumentace v OKTSA a víme o ní pouze ze zpráv otištěných ve
zpravodaji jednoty, případně z informací obsažených na jejím webu. Hned na počátku roku dle tohoto
653
654
655
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Viz OKTSA (pozn. 588). Plány uvedeny v Soupisu plánů pod č. 70257028.
Milan Humeš: Libeňská sokolovna, oprava fasád, přihláška do veřejné zakázky, ASL.
Za toto sdělení tímto děkuji přímo Pavlu Jakoubkovi.
Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2001, s. 2, 2/2001, s. 12, 3/2001, s. 13, 4/2001, s. 1. Kopie sdělení o prohlášení věci kulturní památkou je
uloženo v ASL, kde se nachází i několik verzí návrhu na památkovou ochranu sokolovny a také vedlejšího kostela.
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pramene proběhla rekonstrukce elektroinstalace v hlavním sále a obou přísálích a byly zde vyměněny
zářivky. V září je konstatováno, že jsou nově zrekonstruovány sprchy a dámské i pánské sociální zařízení.
Na tuto opravu půjčila v budově sídlící firma Direkta Group s.r.o. 200 tisíc Kč. V prosinci 2001 je pak
zmíněno, že "pokračuje i oprava elektroinstalace a dalších vnitřních částí sokolovny" Konkrétně se jednalo o
zvětšení a vymalování klubovny turistického oddílu Jilm657 a o opravu sociálního zařízení ve druhém patře,
kde došlo k výměně vodovodu, elektroinstalace, bojleru a k závěrečnému vymalování.658
Roku 2002 pokračovaly opravy nedodělků. Ty měly být hotovy do 15. dubna, ale nakonec se tato práce
protáhla až do 30. května. Jednalo se jednak o sjednocení povrchu obvodového soklu, sjednocení kaménkové
omítky v průčelí a odstranění některých drobných vad v odstínu barev omítky a oken. Současně mělo do 30.
března proběhnout také osazení sanitárních doplňků (držáky toaletního papíru, mýdel atp.) ve vloni
zrekonstruovaných sociálních zařízeních v přízemí budovy.
Celkové náklady na opravu nakonec činily 4 798 297 Kč, z toho dotace od ČOS a MŠMT činila 2,8 mil Kč
a zbytek šel z vlastních prostředků. Ty byly získány z prodeje Tzv Sokolích bud, čili chaty jíž jednota
vlastnila v Dolní Malé Úpě v Krkonoších. Po několikaletém nevýhodném pronájmu a dokonce po proběhlém
soudním sporu s nájemcem panem Karlíkem byla chata jednotě vrácena. Za 2,5 milionu Kč ji odkoupila
přímo PSPGDS, čímž umožnila čerpání dotace, která musela být kryta z 1/3 z vlastních prostředků. Kromě
uhrazení téměř dvou milionů za rekonstrukci fasády se z částky za prodej platila 5% daň, byla z ní vrácena
půjčka 300 tisíc Kč a zaplacen plyn za rok 2001 ve výši 172 244 Kč. Sokolové také museli zaplatit doplatek
daně z neuskutečněného prodeje Sokolích bud panu Zdeňkovi Karlíkovi.659
Další opravy pokračovaly ve druhé polovině roku 2002. V červnu starosta sděluje, že z grantu na obnovu
památkově chráněných budov, pokud ho Sokol dostane, by se měly opravit střechy, oplechování "věžiček"
nad průčelím a terasy. Už 29. května přitom jednota ohlásila odboru výstavby OU udržovací práce. Součástí
oznámení bylo i vydané závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče z 9. dubna, které se
opíralo o odborné vyjádření PUPP z 8. dubna 2002.
Jako podklady rozhodnutí jsou uvedeny znalecký posudek střešního pláště budovy z 11. ledna,
zpracovaný Ing. Janem Benešem, restaurátorská zpráva k plánované obnově vstupních dveří v průčelí,
zpracovaná Vojtěchem Adámkem 7. ledna a fotodokumentace současného stavu obnovovaných prvku,
zpracovaná žadatelem. Navržená obnova byla přípustná za těchto podmínek:
"1. Bude proveden podrobný průzkum dveří a na jeho základě bude posouzena nutnost a rozsah výměny nevratně
poškozených částí dveří a opodstatněnost požadavku na celkovou rekonstrukci postranních dveří, případné provedení
jejich kopií. Na základe tohoto podrobného průzkumu bude také rekonstruována původní podoba fládrování. Dobové
kování bude odborně repasováno a chybějící části a prvky budou doplněny.
2. Restaurování dveří bude provádět restaurátor  držitel příslušné licence MK ČR. V průběhu prací bude
pořizována přesná dokumentace a tato dokumentace spolu se závěrečnou zprávou bude předána orgánům státní
památkové péče k archivaci. Pracovníkům státní památkové péče bude umožněna pravidelná kontrola průběhu
restaurátorských prací.
3. Tašková krytina  pálená drážková ražená taška  bude ponechána a budou provedeny pouze nezbytné drobné
opravy.
4. Plechová krytina sedlových střech bude ponechána a opravena. Plechová krytiny věžiček bude opravena, případně
lokálně vyměněna. Požadavek na celkovou výměnu bude posouzen orgány státní památkové péče na základě
vyhodnocení detailního průzkumu technického stavu a stratigrafie barevných nátěrů krytiny, provedeného z lešení.
Následně bude určena barevnost nátěrů plechových krytin, případně materiál pro jejich náhradu.
5. Živičné krytiny plochých střech budou opraveny a povrch opatřen sanačním nátěrem.
6. Rozsah oprav včetně barevného a materiálového řešení klempířských prvků bude určen po provedení průzkumu z
lešení.
7. Nadstřešní části komínových těles budou opraveny shodnými materiály  ostře pálené cihly, kamenné hlavy.
Spárování zdiva bude provedeno v líci. Lávky budou rekonstruovány.
8. Pracovníci statní památkové péče vykonávající památkový dohled budou pravidelně zváni na kontrolní dny."
657 Jak plyne z mladších pramenů, klubovna byla umístěna ve třetím patře naproti archivu. Rozšířením bylo patrně míněna stávající
sádrokartonová příčka, jíž je předělena galerie malého sálu.
658 Viz Zprávy (pozn. 137), 3/2001, s. 13 a 4/2001, s. 1.
659 Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2002, s. 1, 2/2002, s. 12 a 4/2002, s. 910.
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Odbor výstavby s opravami 4. června bez výhrad souhlasil. Na opravu dveří ale nakonec nebyly finanční
prostředky a proto proběhla až o dva roky poději.
Zpráva z října říká, že probíhá oprava střechy, kterou provádí opět PSPGDS. Podle smlouvy měla být
kompletně přeložena tašková krytina na přední části budovy, z titanzinkového plechu nově vyrobeny
plechové prvky (úžlabí, okapy, nadokapové plechy, kotlíky a obě věžičky). Nadstřešní část komínů měla být
rozebrána a nově provedena z nových cihel. Dřevěné části krovu a latě měly být natřeny Lignofixovým
(protipožárním a protiplísňovým) nátěrem, jedním základním a dvěma vrchními nátěry měla být natřena i
plechová krytina nad zadní částí budovy. Provedeny byly i opravy lepenkové krytiny na terasách. Na práci
opět dohlížel ing. Jakoubek.
V prosinci bylo sděleno, že PSPGDS opravy střech, teras a ostatních vnějších prostor dokončila. Nějaké
práce na střechách (očištění, nátěry) jsou ovšem uvedeny ještě v lednu 2003. V dubnu pak bylo referováno o
získaném grantu ve výši 2 860 000 Kč. Ten byl určen na opravu střechy a navíc zpětně (ve výši 1,1 milionu
Kč) i na opravu fasády. Udělený grant navíc pobídl vedení jednoty v dalším aktivním získávání finančních
prostředků pomocí grantů, a tak právě jejich prostřednictvím proběhla drtivá většina následných oprav.
Z dalších prací roku 2002 je třeba zmínit při povodních poškozené plynové kotle, které byly z části
opraveny ve druhé polovině roku 2002 a z části teprve opraveny být měly. Následně bude provedena revize.
Oprava byla financována z pojistky u pojišťovny Generali. V prosinci pak bylo sděleno, že pro příští rok
jednotu čekají opravy WC v patře jak z velkého sálu tak z chodby. Zároveň byly rekonstruovány prostory po
firmě AREM, se kterou sokolové ukončili nájemní smlouvu. Po rekonstrukci tyto prostory získala do
pronájmu sokolská Barákova župa. Jako už provedená byla zmíněna renovace WC v dámské šatně, výměna
osvětlení na chodbě v prvním patře, rekonstrukce elektrického rozvodu pod balustrádou (míněny galerie ve
vestibulu?) a v pánské šatně. Oprava, respektive kompletní rekonstrukce mužských záchodů v patře, byla
nakonec zahájena ještě v prosinci roku 2002.660
Z oprav proběhlých v roce 2003 máme, kromě už zmíněné opravy WC a dokončování opravy střech,
zprávu především o osazení nových vývěsních skříněk na průčelí, rekonstrukci elektroinstalace ve
vestibulu, v šatnách, v kotelně, na chodbách a schodištích, v klubovně a v Srncově sále, o rekonstrukci
"místnosti vedle matriky", o výměně kanalizace pod bývalými lázněmi a nakonec opět o opravě povodněmi
poškozených kotlů.661
Opravy pokračovaly i roku 2004, kdy došlo na už dříve připravované restaurování pěti vstupních dveří
budovy (tři do vestibulu a po jedněch u bočních vstupů do bývalých lázní). Tato práce byla Odboru
výstavby ÚMČ Praha 8. ohlášena 10. března a to na (už citované) závazné stanovisko z roku 2002. Odbor s
provedením práce souhlasil hned 15. března. Práce na repasování, obnově a rekonstrukci kování a fládrů
probíhala od června do listopadu. Náklady dosáhly částky 295 834 Kč a na opravu jednota získala dotaci od
ČOS ve výši 211 000 Kč. Z května 2005 pak pochází informace, že byl podán grant také u magistrátu
hlavního města Prahy na částku 84 824 Kč. Od odboru památkové páče magistrátu jednota nakonec získala
50 tisíc Kč. K restaurování se dochovala restaurátorská zpráva.662
Spíše drobnější prací provedenou v první polovině roku 2004 bylo vybílení archivu, který byl současně
"nově dobře osvětlen" a opatřen osmi skříněmi, ke kterým měly v budoucnu přibýt ještě další dvě. Dosti
pravděpodobně byly tyto práce, byť to není přímo zmíněno, spojeny s rekonstrukcí elektroinstalace. V
březnu musel být také rekonstruován (spíše asi vyměněn) zásobník na teplou vodu pro sprchy za 76 125 Kč.
Během prázdnin byly opraveny parkety ve velkém (Strnadově) a v Alšově sále a vyměněn povrch v
Srncově sále, kde byly parkety nahrazeny pružným povrchem zn. Graboflex. Celkové náklady na tuto práci
činily 500 659 Kč z toho 400 tisíc Kč bylo čerpáno z magistrátního grantu.
Vedle nákladů na spoluúčast při těchto rekonstrukčních pracích byl drahý i samotný provoz budovy,
který se blížil dvěma milionům Kč za rok. Dotace od župy (217 tisíc Kč na provoz a 18 tisíc Kč na vybavení)
přitom pokryly jen malou část těchto nákladů a také členské příspěvky pokryly pouze asi 25% potřebné
částky. Ne zcela dobrá finanční situace proto přiměla správní výbor předložit valné hromadě návrh na

660 Viz Zprávy (pozn. 137), 2/2002, s. 1, 3/2002, s. 1 a 7, 4/2002, s. 910, 1/2003, s. 1, 2/2003, s. 1 a Historie jednoty (pozn. 641).
661 Viz Historie jednoty (pozn. 641).
662 Vladimír Bok, Restaurátorská zpráva, Restaurování vstupních a bočních vrat, 2004, ASL.
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zvýšení členských příspěvků ze 400 na 500 Kč pro žáky a z 800 na 1000 Kč pro dospělé. roku 2005 přitom
měla jednota celkem 753 členů z toho 432 dospělých, 59 dorostenců a 278 žáků.663
Na rok 2005 byly opět podány dva granty na rekonstrukční práce. Šlo o rekonstrukci ženských WC za 249
758 Kč s tím, že tento grant byl podán k ČOS a spoluúčast jednoty činila 107 040 Kč. Další grant byl na
rekonstrukci teras, a to za 1 176 982 Kč. Tento grant měl formu investiční dotace ze státního rozpočtu na
podporu sportu a spoluúčast jednoty měla činit 20% nákladů, tj. 235 400 Kč.
Kromě toho byl podán grant na provoz (elektřina, plyn, vodné a stočné) ve výši 160 tisíc Kč. Tentokrát šlo
o grant Hlavního města Prahy na podporu uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy. Podpořeno bylo i v
loňském roce proběhlé vydání almanachu ke 120 letům jednoty a to župou J. Podlipného a vzdělavatelským
sborem ČOS. Kromě toho bylo zjištěno, že část pozemku jednoty leží pod kostelem sv. Vojtěcha a tato část
byla nabídnuta vlastníkovi (tj. městu) k prodeji nebo dlouhodobému pronájmu. Město následně pozemek
koupilo za odhadní cenu 251 900 Kč.
Z výše vyjmenovaných grantů se podařilo získat pouze dotaci od magistrátu na opravu střešních teras ve
výši 940 tisíc Kč a na provoz ve výši 150 tisíc Kč.664
K opravě střešních teras se opět dochovala i stavební dokumentace v archivu OKTSA. Souhrnná
technická zpráva je Podepsána Ing. Pavlem Jakoubkem a datována 20. března 2005. V popisu stávajícího
stavu zaujme informace o 4 cm mocné vrstvě postupně přidávaných lepenek, stejně jako informace o
měděném zaatikovém žlabu na jižní terase, který by mohl být nejspíše onou poválečnou opravou střechy
pomocí měděného plechu. Ostatní oplechování bylo provedeno z pozinkovaného plechu. Při rekonstrukci
měly být sejmuty veškeré vrstvy až na betonovou desku a následně vytvořeno nové souvrství, tvořené
pojistnou
hydroizolací, vyspádovanou tepelnou izolací tvořenou vrstvou tvrdého polystyrénu,
hydroizolační fólií PVAC, oboustranně krytou netkanou textilií. Celé souvrství je kotveno (přitěžováno) a
chráněno na jižní terase vymývanými betonovými dlaždicemi na podložkách a vrstvou praného říčního
kameniva na tease severní. Na západní části jižní terasy s odlišnou konstrukcí (je zde dřevěný strop a na
něm nízký dřevěný krov s bedněním) byla doplněna foukaná tepelná izolace. Vrstva hydroizolace zde měla
být položena na dřevěné bednění. Veškeré nové klempířské prvky měly být provedeny z titanzinkového
plechu. Upravena měla být příslušná část hromosvodné sítě i nadstřešní části ventilace. V místě přechodu
mezi nižší a vyšší část jižní terasy mělo být vložené zábradlí tvořené trubkovými sloupky a mezi nimi
napjatými řetízky.
Součástí dokumentace je i statický posudek ing. Jana Zimy z 22. března 2005. Sondáží zjištěné údaje se
kupodivu dosti citelně liší od údajů zjištěných při vypracovávání statického posudku v roce 1978. Dle
posudku z roku 2005 je betonová deska tlustá 9 cm a výztuž desky tvoří dráty o průměru 7 mm v počtu 7 ks
na bm a s krytím 2 cm. Výztuž trámů pak tvoří dva dráty o průměru 14 mm s krytím 7 cm, třmínky jsou
tvořeny drátem o průměru 5 mm přibližně po 8 cm. Kvalita betonu odpovídá přibližně současnému B20.
Navzdory rozdílným výsledkům sondáže dospěl i tento statický posudek ke shodnému výsledku. Samotná
deska je pro zvažovaný cvičební účel dostatečně únosná, nevyhověly však betonové trámy a to dokonce ani
pro současné zatížení. protože však konstrukce nevykazuje žádné viditelné vady, pro občasné návštěvy
jednotlivců ji používat lze. Únosnost trámů by bylo možné zvýšit nalepením uhlíkových lamel na ošištěný
spodní líc trámů.
K navržené rekonstrukci bylo 12. května vydáno odborné vyjádření NPU a ve formě závazného
stanoviska jej beze změn použil 19. května i Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu pražského
magistrátu. Navržená oprava byla dle těchto vyjádření přípustná a to s jedinou podmínkou v podobě barvy
kameniva použitého na vyšší severní střeše. To mělo odpovídat barvě kameniva vymývaných dlaždic,
plánovaných na jižní terase. Odboru výstavby ÚMČ Praha 8. byla práce ohlášena 24. května a ten s ní
dopisem z 30. května bez výhrad souhlasil.665
Na provedení práce proběhlo výběrové řízení, v němž byla z pěti firem opět vybrána firma PSPGDS.
Opravy začaly patrně v červnu či červenci měly být hotovy do konce října. Celkový náklad nakonec činil 1
214 958 Kč, z čehož 940 000 Kč poskytla dotace MHMP a 274 958 Kč zaplatila sama jednota.666
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Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2004, s. 12, 2/2004, s. 1, 1/2005, s. 12 a Historie jednoty (pozn. 641).
Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2005, s. 12, 2/2005, s. 1, 2/2006, s. 12.
Viz OKTSA (pozn. 588). Plány uvedeny v Soupisu plánů pod č. 7029.
Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2006, s. 1 a Historie jednoty (pozn. 641).
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Opravy pokračovaly i roku 2006. Výčet nutných neprovedených oprav ostatně uzavírá i článek ve
zpravodaji z listopadu roku 2005. Zde je zmíněna rekonstrukce vody, malování a postupně opravované
elektrické rozvody. Kupodivu nezmíněny jsou v tomto výčtu opravy, které byly roku 2006 skutečně
provedeny. Jednalo se o přebroušení podlah a nátěr jedné vrstvy laku za 78 968, 40 Kč, z čehož MHMP
hradil 50 tisíc Kč a o rekonstrukci dámských WC v patře za 482 881 Kč z prostředků jednoty. Obě opravy
proběhly během prázdnin a jednota je financovala z části z peněz, které získala za pozemek pod sousedním
kostelem.
Kromě toho obsahují stavební spisy odboru výstavby ÚMČ Praha 8. ohlášení udržovacích prací v budově
společností EDIKA o.p.s., která zde zřizovala kontaktní centrum. Práce byly ohlášeny 4. října zároveň s
dotazem, zdali je nutné na tyto práce žádat o stavební povolení a odbor výstavby 9. října sdělil, že na tyto
práce stačí písemné ohlášení. Rozpočet prací zněl na 696 416 Kč (828 735 Kč včetně dph). Jednalo se o dvě
místnosti z nichž jedna ležela v jihozápadním nároží a původně sloužila jako žehlírna. V této místnosti,
naposledy používané jako dílna, měla být vybourána stávající podlaha a otlučeny omítky, následně
provedena nová litá sádrová podlaha, obsahující 8 cm silnou tepelnou izolaci. Nově provedeny měly být i
omítky, počítáno bylo se sádrokartonovým podhledem a příčkami, vydělujícími snad plánovanou
kuchyňku a WC. Kromě toho měly být v obou místnostech položeny nové podlahové krytiny, provedeny
opravy a nátěry stávajících oken, bílení, elektroinstalace atp.667
Pro rok 2007 byl podán grant na MHMP na opravu havarijního stavu vodovodní přípojky v částce 240
tisíc Kč se spoluúčastí jednoty 43 784 Kč a kromě toho i 150 tisíc Kč na provoz (elektřina, plyn, vodné a
stočné).
Z 5. října 2007 se v OKTSA dochovalo ohlášení práce. Odbor výstavby týž den sdělil, že tato oprava
ohlášení nevyžaduje. Práce nepochybně proběhla záhy poté, neboť v listopadu je sděleno, že prosakování
vody v přízemí bylo vyřešeno novou přípojkou vody, která byla provedena s pomocí dotace od MHMP a
ČOS.
Kromě toho je v roce 2007 zmíněna pouze obnova nářadí a v únoru provedené revize. Kromě revize
komínů šlo také o elektroinstalace, což by mohlo (ale nemuselo) signalizovat dokončení její mnoho let a po
etapách prováděné rekonstrukce.668
Roku 2008 proběhly další spíše drobnější opravy, především lakování parket v sále a přísálích. Na
opravu jednota v dubnu získala grant MHMP ve výši 70 tisíc Kč (a kromě toho 50 tisíc Kč na provoz), práce
proběhla během prázdnin a parkety byly na radu odborné firmy nalakovány rovnou dvěma vrstvami
odolného laku. Kromě toho bylo vymalováno levé přísálí, "balustráda" a Srncův sál. Opraveny a nalakovány
byly lavičky.
Během září při revizi kotelny bylo zjištěno, že ta už je na hranici životnosti a bude třeba pomýšlet na
novou. Uvedena je i chystaná změna klubovny Jilmu, která se měla po ukončení nájmu společnosti Direkta a
po nutné rekonstrukci přesunout do uvolněné bývalé kuchyně pro zábavy v severozápadním nároží v patře.
Prostory bývalé klubovny byly následně pronajmuty. Jednota se stále potýkala s nedostatkem finančních
prostředků a proto bylo na konci roku rozhodnuto o opětovném zvýšení členských příspěvků.669
Za rok 2009 je ze stavebních záležitostí uvedeno pouze to, že kdosi pobořil boční zeď a plot za garážemi.
Oprava byla hrazena z pojistky. V listopadu pak byla členům oznámena nutnost rekonstruovat kotelnu. Bylo
uvedeno, že vypracování projektu rekonstrukce už bylo zadáno, že členské příspěvky pokryjí pouze asi 10%
nákladů nutných k zajištění chodu budovy, že možnost získat na rekonstrukci grant je nejistá, a že by bylo
dobré najít pro tuto opravu sponzory.
Za rok 2010 pak nejsou uvedeny žádné opravy. Byla pouze vyhlášena sbírka na nové žíněnky a nakonec
se nepodařilo vybrat ani na jednu. Jen díky pravidelné podporovatelce jednoty MUDr. Jakoubkové byly tři
žíněnky zakoupeny.670

667
668
669
670

Viz OKTSA (pozn. 588), Zprávy (pozn. 137), 2/2005, s. 1, 2/2006, s. 12 a Historie jednoty (pozn. 641).
Viz OKTSA (pozn. 588), Zprávy (pozn. 137), 2/2006, s. 12, 2/2007, s. 1 a Historie jednoty (pozn. 641).
Viz Zprávy (pozn. 137), 2/2008, s. 1 a Historie jednoty (pozn. 641).
Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2009, s. 1, 2/2009, s 45, 2/2010, s. 1.
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Hned 7. ledna 2011 požádala jednota o ověření pasportu sokolovny. Tento krok, spočívající v podstatě ve
vytvoření určité náhrady chybějící projektové dokumentace, byl proveden jako nutný předstupeň chystané
rekonstrukce kotelny. Příloho žádosti tvořila: 1) projektová dokumentace skutečného stavu 2) informace o
parcele 3) revizní zpráva elektrického zařízení 4) revize hromosvodů 5) záznam o kontrole a seřízení
plynového kotle 6) periodická revizní zpráva spalinové cesty 7) smlouva o odvozu domovního odpadu 8)
smlouva o dodávce vody a odvádění spodních vod. Odbor výstavby 21. ledna předloženou projektovou
dokumentaci ověřil.
V OKTSA se dochovalo jedno paré schvalovacími razítky opatřených předložených plánů, které nám
dokládají jinde nezmíněnou úpravu, související zjevně s projektem rekonstrukci kotelny (viz níže). Dle
popisku, přísluší plány k akci "zdokonalení otopné soustavy", vznikly současně s projektem kotelny a
podepsány jsou Ing Otto Chlumským, který v projektu na rekonstrukci kotelny zpracovával vytápění.
Zřejmě přitom šlo především o změny v umístění radiátorů, přičemž plány jsou zjevně jen dosti zběžně
upravenými půdorysy z projektu rekonstrukce kotelny a ústředního topení z roku 1977. Změny v umístění
radiátorů lze zaznamenat především v přízemí, do jisté míry i v prvním patře, především v sále. Minimálně
část z těchto odlišností ovšem neznamená nově navržené změny, nýbrž naopak, prosté zakreslení
existujícího stavu. Je totiž téměř jisté, že hned při rekonstrukci topení v roce 1978 byla část radiátorů osazena
oproti projektu odlišně.671
Plán navíc kupodivu příliš nereflektuje například v mezičase nastalé změny v umístění příček.
Nejmarkantnější je to v bývalých severních lázeňských místnostech, kde jsou zakresleny v roce 2009 už
nejméně 24 let neexistující přepážky jednotlivých sprchových a vanových kójí. Plán třetího patra budovy
které v projektu z roku 1977 není ve formě půdorysu zpracováno, byl vytvořen úpravou zaměření z roku
1978. Úpravou pro pasportizaci je pak odlišný popis některých místností a barevnými fixami vyznačený
rozsah jednotlivých pronajímaných prostor s udáním jejich nájemce.672
Z 8. února 2009 pochází zpráva revizního technika komínů Petra Jáchyma o předběžné revizi. Ten
jednak potvrdil možnost vložit čtyři originál plastové kondenzační vložky o průměrech 110 mm do původní
hliníkové vložky o průměru 350 mm a délce cca 18 m a dále navrhl přemístění kotelny do prostoru skladu,
neboť zde je umístěn komín a délka kouřovodů se tím podstatně zkrátí.673
Projekt na samotnou rekonstrukci kotelny byl vypracován v listopadu 2009 a to týmem pod vedením
Ing. arch. Marie Švábové.674 Návrh vyšel z doporučení na přestěhování kotelny, která měla být nově
předělena příčkou z tvárnic YTONG na kotelnu a sklad. Příčka měla navázat na dělící sloupek západního
sdruženého okna. Podlaha měla být kvůli rozložení tlaku nové příčky na stávající podlahu zvýšena 5 cm
silnou železobetonovou deskou a opatřena keramickou dlažbou. Kotelna měla být navíc opatřena obkladem
do výše 2 m a obou místnostech měla být provedena nová elektroinstalace. Staré nefunkční rozvody (voda,
plyn) měly být demontovány. Nová kotelna měla být plně automatizována a připojena na původní rozvody
vody a plynu. Původní dveře do místnosti měly být nahrazeny požárními, zpracovanými tak, aby z chodby
napodobovaly dveře původní. Ty měly být uschovány. Také dlažba v chodbě a na nově vytvořeném stupni
před dveřmi do kotelny měla být přizpůsobena dlažbě původní. Co nejmenší měly být i zásahy ve fasádě.
Mělo jít o dva větrací otvory (45x45 a 15x15 cm) kryté mřížkou v barvě fasády a umístěné tak aby
respektovaly systém ostatních otvorů ve fasádě (menší v parapetu okna), dále o ventilátor umístěný v horní
okenní výplni. V dílně měla být doplněna dřevěná parapetní deska. Truhlářské okenní konstrukce měly být
opraveny a natřeny nátěrem v původní barevnosti. V původní kotelně byla ponechána strojovna. Po
demontáži původní kotelny zde měly být vyspraveny omítky a místnost vybílena.
Veškeré práce včetně demontáže zařízení původní kotelny měly dle průvodní zprávy proběhnout od
července do října 2010, dle souhrnné technické zprávy (která zjevně byla, ač to v ní není uvedeno, později
aktualizována) v červenci až září 2011.

671 To se týká například radiátorů ve velkém sále, navržených bez respektování jednotlivých okenních otvorů či absurdně navrženého
radiátoru v místě pamětní desky padlých v druhé světové válce.
672 Viz OKTSA (pozn. 588), plány uvedeny v Soupise plánů pod č. 7030.
673 Viz OKTSA (pozn. 588).
674 Marie Švábová  architekt a stavebnětechnické řešení, Ing. Otto Chlumský  vytápění, Milan Hendrich  plynová zařízení, Ing.
Olivie Růžičková  MAR, Ing. Alena Láchová  ZTI, Vilém Šedivka  silnoproud, Dobravka Brouzdová  požární bezpečnost, Ing.
Zdenka Adamiecová  statika. Projekt je uložen v ASL a jeho vybrané části též v OKTSA, Viz OKTSA (pozn. 588).
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Z 8. února 2010 pochází závazné stanovisko OKP MHMP, opírající se o odborné vyjádření NPU z 21.
ledna. Jedinými podmínkami tohoto stanoviska bylo zachování původních dveří pro pozdější použití a
mřížka větracího otvoru v barvě fasády. Obě podmínky byly následně do projektu zaneseny.
Žádost o stavební povolení podala jednota 8. června 2011. Protože ale chyběly některé neuvedené
podklady (podle všeho stanoviska OŽP MHMP a Pražské plynárenské), byla žádost 13. června pozastavena
a vlastník vyzván k jejich doplnění. To se stalo 20. července a úřad 22. července řízení opět zahájil. Stavební
povolení tak bylo vydáno až 8. srpna (s platností od 11. srpna). Instalovány měly být tři nástěnné plynové
kondenzační kotle Rendamax R 30/120 o jmenovitém výkonu 3x109,8 kW (předchozí kotle měly celkový
výkon 300 kW).
K samotnému průběhu rekonstrukce a ke kolaudaci nejsou v OKTSA žádné doklady dochovány. v ASL
se je nepodařilo dohledat a chybí i příslušná čísla zpravodaje jednoty. Ze Zpráv žactva víme o tom, že v září
rekonstrukce ještě probíhala a měla být hotova na přelomu září a října.675
Kromě toho je pro rok 2011 zaznamenán grant ve výši 200 tisíc Kč, který jednota získala od magistrátu hl.
m. Prahy na zajištění provozu a na opravu parket Strnadova sálu. To potvrzuje i zpráva ze září, podle níž
bylo nákladem 100 tisíc Kč provedeno lakování parket ve velkém sále. Z grantu byla navíc zřejmě hrazena i
nespecifikovaná oprava tělocvičného nářadí.
Roku 2012 víme pouze o demolici či rozebrání jedné patrně plechové garáže.676
K roku 2013 se dochovaly informace o dvou akcích. Méně náročnou byla brigádnicky provedená oprava
dlažby před bočními vchody. Daleko náročnější akcí byly úpravy místností užívaných do té doby
antikvariátem, sídlícím v prostorách bývalé sázkové kanceláře. Místnosti byly po ukončení nájmu v dosti
špatném stavu a proto byly ještě před předáním prostor novému nájemci vytrhány vlhkostí z prosakujících
radiátorů zcela zničené dřevěné podlahy a provedeny nové podlahy betonové, s neupraveným povrchem.
Další opravy a adaptaci pro nový účel provedl nájemce, jímž je společnost APLA pečující o autistické děti. K
této rekonstrukci prostor se dochovala stavební dokumentace. Projekt vypracoval Bc. Jan Koráb pod
dozorem Ing. Libora Korába, je datovaný 22. února 2013 a spočíval především v zednické opravě prostor,
provedení nových nátěrů, osazení nových rámových dveřních konstrukcí, položení podlah z marmolea,
případně dlažby (ve vstupní chodbě), vytvoření nového sociálního zařízení a s tím spojeným vybudováním
několika příček, provedení rastrových SDK podhledů se sdruženým osvětlením. Veškeré instalace měly být
napojeny na stávající rozvody. Původní okna i vstupní dveře měly být pouze očištěny. Pro výběr provádějící
firmy mělo proběhnout výběrové řízení, práce měly trvat tři měsíce a hotovy měly být v červnu 2013.
Závazné stanovisko OPP pražského magistrátu je datováno 20. března a bylo bez připomínek. Odboru
výstavby byl stavební záměr ohlášen 12. dubna a ten s ním 22. dubna vydal souhlas.
Po dokončení rekonstrukce požádala společnost APLA 7. června o vydání kolaudačního souhlasu, který
byl po vyjádření hygieny a hasičů, předložení potřebných dokladů a závěrečné kontrolní prohlídce 25.
června týž den vydán.677
Na počátku roku 2014 došlo k havárii vody na záchodě v sále, což způsobilo vyplavení přízemních
prostor a zkroucení parket v lodi s hrazdami. Nutná byla oprava podlahy. I tento rok získala jednota od
magistrátu prostředky na provoz, nářadí, náčiní a na lakování parket v sále. Broušení a lakování parket ve
velkém sále a obou přísálích proběhlo během letních prázdnin, kdy byl také nově vymalován a upraven
malý sál. Na podzim byly opraveny obě ploché střechy nad přední částí budovy.678

675 Viz OKTSA (pozn. 588), plány uvedeny v Soupise plánů pod č. 7031. Zmínka o probíhající rekonstrukci je ve Zprávách žactva č.
1/20112012.
676 Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2011, s. 1, 2/2012, s. 7 a Zprávy žactva (pozn. 674).
677 Viz OKTSA (pozn. 588) a Zprávy (pozn. 137), 1/2013, s. 8 a 2/2013, s. 1. Za informace o poškození antikvariátem užívaných prostor
a následném provedení betonových podlah tímto děkuji tajemníkovi Pavlu Pejšovi.
678 Viz Zprávy (pozn. 137), 1/2013, s. 1 a 2/2013, s. 5.
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Plány
Poznámka: Plány nejsou uváděny podle uložení ale ve zhruba chronologickém řazení a pomocí tématických
skupin. Kvůli úspoře místa je zápis pokud možno maximálně zhuštěn. Opakující se popis či informace jsou redukovány
odkazem na předchozí výskyt. Místo uložení v rámci jedné položky (čísla) je uváděno vždy až za posledním shodně
uloženém plánu. V položkách čítajících řadu plánů v několika vyhotoveních je pro přehlednost využito podtržení.
Názvy uvedené kurzivou odpovídají názvům plánů, pokud je název nesrozumitelný, je doplněn vysvětlivkou v
závorkách, pokud chybí, odpovídá tomu, co je na plánu zobrazeno.

Plány pozemků
•

č. 1001  Neuvedený kopista: Pozemek Sokola na Libušáku (připojený na poslední straně opisu kupní
smlouvy), situace, pero a modrá pastelka na papíře, popisky, bez měřítka (patrně 1:2880), 21.
prosince 1888 (datace smlouvy), 33,5x21,5 cm (ASL, desky „Magistrát, Jednota pro vystavění chrámu,
různé smlouvy pozemku, tělocvičné plány, poukazů smlouvy kupní, směnné smlouvy, lidové lázně, Koncese
Radio, 18881914“  dále jen „ASL, SPL“).

•

č. 1002  Neuvedený kopista: Pozemek Sokola na Libušáku po směně (připojený na poslední straně
opisu směnné smlouvy), situace, pero na papíře, černý, žlutý a červený inkoust, modrá pastelka,
popisky, částečně kótováno, bez měřítka (patrně 1:720), 2. dubna 1895 (datace smlouvy), 33,5x21,5
cm (ASL, SPL).

•

č. 1003  Josef Reiter: Situační plán přikupovaného pozemku na Libušáku (připojený ke kupní
smlouvě), situace, pero na pauzovacím papíru, černý, červený a modrý inkoust, kolorovaný šedě a
červenou pastelkou, popisky a vysvětlující text, berním úřadem v Karlíně orazítkovaný kolek 1 K,
1:2880 a 1:720, 16. srpna 1897, 33,5x21,5 cm (ASL, SPL).

•

č. 1004  Josef Němec: Situační plán pozemku Sokola (připojený ke kupní smlouvě), situace, pero na
pauzovacím papíru, černý a červený inkoust, popisky a vysvětlující text, berním úřadem v Karlíně
orazítkovaný kolek 1 K, 1:2880 a 1:720, 28. dubna 1901, 33,5x21,5 cm (ASL, SPL).

•

č. 1005  Stavební úřad, odb. II, Návrh regulačního plánu Libně: situace (1005.1), whiteprint
kolorovaný pastelkami, místy dodatečně opravovaný tužkou, popisky, měřítko neuvedeno (patrně
1:2880), 8. července 1904, v zastoupení stavebního rady podepsán Václav Buránek (?), 104,5x65 cm
(IPR, přír. číslo SRK 000284); tentýž plán, přepracovaný (1005.2), whiteprint korigovaný perem a
kolorovaný pastelkami, popisky, měřítko neuvedeno (patrně 1:2880), 8. července 1904 (datum je
zavádějící, neboť je součástí reprodukované předlohy – ve skutečnosti patrně jde už o přípravu pro
plán schválený roku 1906, mj. je zde i vyznačen jeho klad listů), 97x67 cm (IPR, přír. číslo SRK
000283).

•

č. 1006  Stavební úřad, odb. II: Regulační plán Libně, list XLII (obsahující parcelu Sokola),
whiteprint, kolorovaný pastelkami, popisky, měřítko neuvedeno (patrně 1:720), na rubu přípis z 26
dubna 1906 o schválení schůzí obecních starších 2. dubna 1906, 63x79 cm (IPR, neinventarizovaný
fond).

•

č. 1007  Jan Krištof, Polohopisný plán staveniště Sokola: situace (1007.1), pero na pauzovacím
papíře, černý a červený inkoust, tužkou dodatečně doplněn obrys realizované budovy, 1:720,
nedatováno (srpen 1907), opatřeno podpisem a razítkem stavitele J. Krištofa, orazítkovaný kolek
30h, na rubu podpisy účastníků komise 7. srpna 1907 a přípis s razítkem a podpisem o schválení
uličních čas magistrátem 22. srpna 1907, cca 35x35 cm (OKTSA, sign. „8/d2“, desky „Magistrát
hlavního města Prahy, Staveb. Archiv odb. 12/13 / 19021922 / Plány č. pop 2/8“  dále jen "OKTSA, HD");
tentýž plán (1007.2), shodné vyhotovení, mladší vkresba tužkou (schématicky (a chybně) doplněna
plocha odstoupené a získané části pozemku) (ASL, SPL).

•

č. 1008  neuvedený geometr: Plán na změnu pozemků obce Pražské a Sokola v PrazeVIII, situace,
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blueprint,679 1:720, 21. srpna 1907, podepsaný Františkem Filipem jakožto starostou Sokola, opatřený
vysvětlivkami, 33x41 cm (AHMP, fond „Sbírka map a plánů“, sign. „MAP P IX 1/1540 a“).
•

č. 1009 – Josef Dříza (?): Polohopisný plán na směnu pozemků mezi obcí pražskou a družstvem
Sokola v PrazeVIII, situace, pero na pauzovacím papíře, černý, modrý a červený inkoust,
kolorováno zelenou a žlutou pastelkou, 1:720 a 1:2880, (nečitelně) podepsán přednosta II. odboru
stav. úřadu kr. hl. m. Prahy a Josef Dříza, 11.XI.1907, 33,5x43 cm (ASL, SPL).

•

č. 1010  Stavební úřad, odb. II: Polohopisný plán staveniště Sokola v PrazeVIII, situace a řezy
staveništěm, whiteprint, 1:720 (situace) a 1:200 (řezy), 22.12.1908, jméno geometra nečitelné, perem
za druhý (sic!) odbor podepsán st. rada Holub, přednosta odboru prvního, část výkresu (situace) o
rozměrech cca 30x40 cm vyříznuta, 79x58,5 cm (ASL, rozměrné desky s historickými plány  dále
uváděny jako „ASL, PVD“).

•

č. 1011 – J. V. Vávra: Polohopisný plán na oddělení částě stav. parc. 998 v PrazeVIII (u kostela)
situace (1011.1), pero černým, červeným a modrým inkoustem na pauzovacím papíře, kolorováno
žlutě, vysvětlivky, 1:12880 a 1:720, 25.1.1909, signováno, 34x27 cm (ASL, desky nadepsané „Plány
stavby sokolovny 1910“  dále uváděny jako „ASL, PMD“); tentýž plán (1011.2), shodné vyhotovení,
(ASL, Nenadepsané desky s převážně prvorepublikovými dokumenty  dále uváděny jako "ASL,
PD").

•

č. 1012 – Josef Dříza (?): Polohopisný plán staveniště Sokola a lázní v PrazeVIII, situace, pero na
pauzovacím papíře, černý a červený inkoust, bez měřítka (1:720), 11.8.1909, podepsán Josef Dříza a
za II. Odbor st. úř. st. Rada Holub, 34x42 cm (ASL, PVD).

•

č. 1013 – Neznámý autor: Umístění sokolovny na pozemku Sokola, situace, tužka na pauzovacím
papíře, popisek, bez měřítka (patrně 1:720), nesignováno, bez datace, 34x32 cm (ASL, PVD).

•

č. 1014.1 – Nezjištěný geometr: Polohopisný plán majetku Sokola v PrazeVIII (na Libušáku),
situace, pero černým, červeným a modrým inkoustem na pauzovacím papíře, vysvětlivky, grafické
měřítko, 1:720, nedatováno, nesignováno, 39,5x53,5 cm; plán dochován též v kopii (1014.2),
whiteprint, pozemek zvýrazněn hnědou pastelkou, 43x54 cm (ASL, PVD).

Přípravné a nerealizované plány
•

č. 2001  Josef Bukovský (?), Náčrtek ku stavbě tělocvičny (určený pro pozemek na Libušáku): průčelí
do ulice (2001.1), rýsované a kreslené perem, lavírované, předrýsovaný tužkou, popisek a větrná
růžice (sic !), 1:200, nedatovaný, nesignovaný, 24x23 cm; průčelí do náměstí (2001.2), provedené
shodně s předchozím, 23,5x24 cm; půdorys přízemí (2001.3), částečně kótovaný, jinak provedený
shodně s předchozími, 23,5x23 cm;půdorys 1. patra (2001.4), provedený shodně s předchozími,
23,5x23 cm; řez AB (2001.5), provedený shodně s předchozími, 23,5x24 cm; řez CD (2001.6),
provedený shodně s předchozími, nekótovaný, 23,5x15 cm; (ASL, PMD).

•

č. 2002  Emil Králíček, Návrh sokolovny spojené z městskými lázněmi (patrně první Králíčkův
návrh): pohled na průčelí (2002.1), rýsovaný a kreslený tužkou na kartonu, kolorovaný akvarelem a
pastelkami, bez měřítka (patrně 1:200), nedatovaný (patrně 1907), opatřený razítkem Emila Králíčka,
29x41 cm; půdorys suterénu (2002.2), rýsovaný a kreslený tužkou na kartonu, popisky místností,
ostatek jako u předchozího, 41x29 cm; půdorys přízemí (2002.3), provedení jako u předchozího, letní
cvičiště kótováno, 44x30 cm; půdorys mezaninu (2002.4), provedení jako u předchozího, zasedací
síň kótována, 44x30 cm; půdorys prvního patra (2002.5), provedení jako u předchozího, sály
kótovány, 44x30 cm; podélný řez (2002.6), provedení jako u pohledu na průčelí, 29x41 cm; (ASL,
PVD).

•

č. 2003  Emil Králíček (?): Návrh budovy libeňského Sokola s obecními lázněmi (patrně druhý

679 Jedná se o rozmnoženinu provedenou technikou tzv. diazotypie, kdy je pozitiv vypracovaný perem na pauzovacím papíře
přenesen pomocí světla a působením diazových solí na speciální papír. Tato technika byla objevena už v polovině 19. století. Starší,
jednodušší a proto i déle využívaný postup dává negativní kopie v podobě bílých čar na modrém pozadí, o něco novější a zároveň
složitější postup umožňuje pořizovat pozitivní kopie v podobě hnědých až černých čar na bílém pozadí. Pro rozlišení obou technik
budu používat anglické termíny „blueprint“ a „whiteprint“, neboť samotné termíny „diazotypie“, „světlotisk“ či „ozalid“
(komerční název používaný od třicátých let 20. století) toto rozlišení spolehlivě neumožňují zcela a české ekvivalenty „modrý tisk“
a „bílý tisk“ nejsou příliš často používané. Rozšířený termín „modrák“ je pro změnu pouze hovorovým výrazem.
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Králíčkův návrh), půdorys suterénu, rýsovaný perem, opatřený popisky místností, částečně
kótovaný, bez měřítka (1:200), nedatovaný (patrně 1907), nesignovaný, cca 30x30 cm (AHMP, fond
„Magistrát hlavního města Prahy I“, část „Hlavní spisovna 17841920“, sign. „B 29/82“, karton „H
106“, původní desky s popisem „Lázně v Libni – SokolVIII“).
•

č. 2004 – Emil Králíček (?): Sokol Libeň, náčrtek (Patrně pátá verze návrhu), příčný a podélný řez,
tužka na kartonu, bez měřítka (patrně 1:200), nesignovaný, nedatovaný, 44x60 cm (ASL, PVD).

•

č. 2005 – F. Faifar & spol (?): Sokolovna v Libni, I. patro, půdorys, blueprint, částečně kótováno,
značeny tloušťky a průřezy betonových konstrukcí, 1:100, leden 1909, opatřeno razítkem „F. Faifar a
spol.  podnikatelství betonových staveb“, 54x43 cm (ASL, PVD).

•

č. 2006  Pražský instalační závod: Článkový kotel pro páru o nízkém tlaku, pohled a řez,
whiteprint s vpisky perem, bez měřítka, popisek: „příloha k rozpočtu z 23.1.09“, razítko Pražský
instalační závod, 34x52 cm (ASL, PVD).

•

č. 2007  Neuvedený zaměstnanec Pražské mostárny: Nerealizovaná ocelová nosná konstrukce nad
stropem sálu (kolovadlo?), částečný půdorys, řez, detail, whiteprint, korekce a vpisky tužkou, bez
měřítka, nedatováno, nesignováno, razítko Pražské mostárny, 43x66 cm (ASL, PMD).

•

č. 2008 – Emil Králíček: Sokolovna v Libni, Zasedací síň (návrh obkladu), pohled (2008.1), tužka na
kartonu, rozměry kótovány (1:25), 30.12.1909, nesignovaný, 44x60 cm; tentýž plán (2008.2), pero na
pauzovacím papíře, značka „EK“, 35x46 cm (ASL, PVD).

•

č. 2009 – Emil Králíček (?): Ozdobný kryt topení (patrně pro niku v zasedací síni výboru), půdorys a
pohled, tužka na kartonu, grafické měřítko (1:20), nedatovaný, nesignovaný, 30x44 cm (ASL, PVD).

•

č. 2010 – Emil Králíček (?), Pamětní desky: Pamětní deska Františku Filipovi (2010.1) s textem:
Vzoru vytrvalosti, neúnavné činnosti a / vroucí příchylnosti k ideálům sokolským / starostovi svému / bratru
Františku Filipovi / zemskému poslanci, městskému radovi, atd, atd / vděčí jednota za postavení této vlastní
tělocvičny. / / „Buď tvrzí sokolstva vždy budova ta / buď zřídlem lásky k vlasti horoucím / buď chrámem
bratrství ryzšího zlata / buď ku cti nám i budoucím!“, tužka na (balícím) papíře , bez měřítka (patrně 1:1),
nesignovaný, nedatovaný, 139,5x94,5 cm; Pamětní deska Blechovi a správnímu výboru (2010.2) s
textem: Budova tato / k níž základní kámen byl položen 10 října / r. 1909, byla vystavěna a svému účelu /
odevzdána firmou M. Blecha v Praze / 14. dne měsíce srpna 1910, když / ve správním výboru / zasedali
bratři: / Filip František, starosta / Besser Karel, nám. Starosty / J.U.C. Vávra Václav, náčelník / Bedrna Alois,
jednatel / J.U.Dr Zavadil Norbert, jednatel / Kynčl Jan, pokladník / Tauš Arnošt, účetní / Pech Jindřich,
zapisovatel / Švejda František, archivář / Sobek Karel, správce domu / členové: / M.U.Dr Brdek Frant., Hejbal
Frant. / Hruška Alois, Mít Jaroslav, Steiner Jos. / náhradníci: / Bobek Ant., Hartig Emil, Jarolímek Fr. /
Landkammer Jos., Wagner Fr., Wunderlich Fr. / přehlížitelé účtů: / Pinz Alois, Pokorný Jos.“, tužka na
(balícím) papíře, bez měřítka (patrně 1:1), nesignovaný, nedatovaný, 139x95 cm (ASL, PVD).

Realizované plány budovy v měřítku 1:100
•

č. 3001  Emil Králíček (?), Přípravné plány finálního návrhu: půdorys suterénu (3001.1), pero na
pauzovacím papíře, popisky, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 62x50,5 cm; tentýž plán, poněkud
upravený (3001.2), tužka na pauzovacím papíře, drobnější změny (příčky v prostoru pod sálem,
kamna v bytech), 58x46 cm; půdorys přízemí (3001.3), pero na pauzovacím papíře, opatřený
popisky místností, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 62x47 cm; tentýž plán (3001.4), whiteprint,
drobné vkresby tužkou (odvodnění sprch, tvar nádrží) 62x46,5 cm; půdorys 1. patra (3001.5), pero
na pauzovacím papíru, popisky, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 63x46 cm (ASL, PVD); obrysový
půdorys suterénu (3001.6), whiteprint, popisek, grafické měřítko, 1:100, nedatovaný, nesignovaný,
57x47 cm (AHMP, fond „Sbírka map a plánů“, sign. „MAP P IX 1/1540 b“).

•

č. 3002  Emil Králíček (?), Finální návrh (karton): čelní pohled (3002.1), tužka na kartonu, dole
skica čelní stěny v půdorysu, grafické měřítko (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 46,5x44,5 cm; boční
pohled (3002.2), tužka na kartonu, bez měřítka (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 44x60 cm;
půdorys suterénu (3002.3), tužka a pastelky na kartonu, daleko propracovanější a se změnami (počet
kotlů, absence topné komory atp.), rozměry kótovány, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný,
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60x46 cm; půdorys přízemí (3002.4), tužka na kartonu, místy kolorovaná pastelkami, rozměry
kótovány, zakresleny překlady atp., 60x42 cm; půdorys 1. patra (3002.5), tužka a pastelky na
kartonu, rozměry kótovány, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný, 57,5x44 cm; půdorys krovu
(3002.6), tužka na kartonu, bez měřítka (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 60x44 cm; příčný řez
(3002.7), tužka na kartonu, částečně kótovaný, bez měřítka (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 60x42;
podélný řez (3002.8), tužka na kartonu, částečně kótovaný, bez měřítka (1:100), nedatovaný,
nesignovaný, 43,5x59 cm (ASL, PVD);
•

č. 3003  Emil Králíček (?), Plán na postavení sokolovny spojené s městskými lázněmi lidovými pro
Prahu VIII na pozemku parc. č. 78 v ulici Primátorské (finální návrh): čelní a boční pohled (3003.1),
whiteprint s korigujícími (následné schválené podobě odpovídajícími) vkresbami tužkou, popisky,
grafické měřítko, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 42x100,5 cm (ASL, PMD); půdorys suterénu
(3003.2), whiteprint kolorovaný akvarelem, drobné vkresby tužkou, rozměry kótovány, grafické
měřítko, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný, 68x52,5 cm; půdorys suterénu s vyznačením
vzduchových kanálů (3003.3), whiteprint kolorovaný pastelkami, bez měřítka (1:100), nedatovaný,
nesignovaný, 66,5x49,5 cm (ASL, PVD); půdorys přízemí (3003.4), whiteprint kolorovaný zeleně,
červeně, modře, šedě, hnědě a okrem, grafické měřítko, 1:100, mladší pozměňující vkresby tužkou,
68x52 cm; půdorys 1. patra (3003.5), whiteprint kolorovaný zeleně, červeně a okrem, mladší vpisky
tužkou, grafické měřítko, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 68x52,5 cm; půdorys krovu a situace
(3003.6), whiteprint, kolorovaný červeně a okrem, grafické měřítko, 1:100 a 1:720 (situace), 68x51,5
cm; tentýž plán (3003.7), whiteprint, zcela shodné provedení, 68x52 cm (ASL, PMD);

•

č. 3004  Emil Králíček (?), Plán na postavení sokolovny spojené s městskými lázněmi lidovými pro
Prahu VIII na pozemku parc. č. 78 v ulici Primátorské (schválený návrh): čelní a boční pohled
(3004.1), whiteprint, popisky, grafické měřítko, 1:100, nedatovaný, podpis a razítko Matěje Blechy,
podpis Františka Filipa a razítko Sokola, orazítkovaný kolek 60 h, na rubu podpisy komise z 11. září
1909, razítko magistrátu, podpis mag. Rady a přípis o schválení na schůzích m. rady 27. srpna a 5.
října s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení z 25. října 1909 (sic!), 42,5x101 cm (ASL,
PMD); půdorys suterénu (3004.2), whiteprint, drobné korekce tužkou (kotelna, byty), rozměry
kótovány, grafické měřítko, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný, 73x54 cm; tentýž plán (3004.3)
whiteprint s drobnými vpisky perem a tužkou, 72x55 cm (ASL, PVD); půdorys přízemí (3004.4),
pero na pauzovacím papíře, kolorovaný na rubu šedě, červeně a okrem, mladší vpisky tužkou,
rozměry kótovány, grafické měřítko, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný, razítka a podpisy na
rubu i líci a kolek shodně jako u pohledů, 68,5x51,5 cm (OKTSA, HD); půdorys krovu a situace
(3004.5), pero na pauzovacím papíře, kolorovaný na rubu červeně a okrem, razítka a podpisy na
rubu i líci shodně jako u pohledů, 68,5x51,5 cm (OKTSA, HD); tentýž plán (3004.6), whiteprint,
shodně provedený, razítka a podpisy na rubu i líci shodně jako u pohledů, 68x52 cm (ASL, PMD);

•

č. 3005  Emil Králíček (?) a Jan Tumpach, Prováděcí plány, částečně vzniklé úpravou finálního a
schváleného návrhu: boční pohled (3005.1), whiteprint (pravá polovina schváleného plánu),
gumovaný a korigovaný tužkou (kupole věže, štíty atp.) a perem (posunutá okna lázeňských
místností), ostatek jako u schváleného plánu, 53,5x55,5 cm; půdorys výkopu a základového zdiva
(3005.2), pero na pauzovacím papíře, popisky, rozměry kótovány, 1:100, nedatováno, značeno „JT“,
67x54 cm; půdorys suterénu (3005.3), whiteprint (finální plán), změny rýsovány perem červeně,
škrtance pastelkami, rozměry kótovány, grafické měřítko, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný,
67,5x52,5 cm, (ASL, PVD); tentýž plán (3005.4), whiteprint (aktualizovaný a upravený), rozměry
kótovány, grafické měřítko, 1:100, popisky, mladší vpisky tužkou, přední topná komora a byty po
stranách škrtnuty, u bytů s nápisem „neplatí“, v kotelně napsáno „detail“, v místě základního
kamene vyšrafováno tužkou s přípisem „tato část musí býti do soboty postavena na základní
kámen“, nedatovaný, nesignovaný, 62x52,5 cm; tentýž plán (3005.5), whiteprint, kolorovaný červeně
a doplněný perem, cementové zdivo šrafováno perem modře, legenda (rýhy v lázni) doplněna
perem (cem. zdivo, výšky parapetů), grafické měřítko, 1:100, nahoře v kroužku „č. 1“ a vysvětlivka
„kleště a síly stropů v plánu č. 2.“, tužkou připsáno „J. Tumpach, zdivo zděné na cement“, popisky,
řada mladších vpisků tužkou a korekce pastelkou, perem datovaný 7.10.1909, perem signovaný
„Tum“, Blechovo razítko, 65x53,5 cm; tentýž plán (3005.6), pero na pauzovacím papíře, další
doplňky a změny (rýhy a k nim se vážící legenda, kotelna), starší legenda vlevo a název škrtnuty
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tužkou, 56x73 cm (horní okraj olámán) (ASL, PVD); půdorys suterénu, kleště a táhla (3005.7), pero
na pauzovacím papíře, jednotlivá táhla číslována a uvedeny délky (nahoře vlevo jejich přehledný
soupis), popiska: „plán č. 2“, grafické měřítko 1:100, nedatováno, nesignováno, 84x56 cm; půdorys
přízemí (3005.8), pero na pauzovacím papíře, postupně doplňovaný, šrafami vyznačen typ zdiva,
popisky, legenda (obojí přeškrtáno tužkou, což odpovídá poslední kopii, kde chybí), rozměry
kótovány, 1:100, 8.11.1909, signovaný „Tumpach“, 66x49cm; tentýž plán, starší podoba (3005.9),
whiteprint doplněný perem (slova „detail“ u schodišť a vestibulu, doplněná okna v průčelí),
popisky, popis a legenda chybí, rozměry kótovány (1:100), perem doplněny poznámky (týkají se
větracích šachet), datace 2.11.1909 a značka „Tump“, 57x49 cm; tentýž plán (3005.10), whiteprint
kolorovaný červeně, přesně odpovídá originálu na pauzovacím papíře (vč. datace a signatury),
tužkou a perem provedeny některé změny, po stranách výpočty tužkou, 77,5x59,5 cm; tentýž plán
(3005.11), whiteprint kolorovaný červeně, bez nadpisu, datace, signatury a legendy (odpovídá
škrtancům tužkou na originálu), 71x45 cm; půdorys přízemí, kleště, táhla, str. trámy, 2x detail v
řezu (3005.12), pero na pauzovacím papíře, trámy hnědou pastelkou, popisky, 1:100, 2.11.1909,
značeno „Tump“, 66x56 cm; tentýž plán (3005.13) whiteprint, modrou pastelkou dodatečně
doplněny trámy stropu v malém sále, 64x53,5 cm; tentýž plán (3005.14) kopie bez dodatečných
vpisků, 63x35 cm; tentýž plán (3005.15) kopie s vkresbami tužkou (řešení a detail krovu nad
zadními rohovými terasami v řezu), 64x54 cm (ASL, PVD); půdorys 1. patra (3005.16), whiteprint
(finální plán) doplněný perem (červený inkoust, nerealizováno), vkresby a vpisky tužkou (posléze
realizovaný stav), rozměry kótovány, grafické měřítko, 1:100, popisky, nedatovaný, nesignovaný,
67x51 cm (ASL, PMD); tentýž plán (3005.17), pero na pauzovacím papíru (téměř realizovaný stav),
vlevo dole okótovaný detail (pohled) niky hydrantu a text: „kleště, trámy, beton na vlastním plánu“,
rozměry kótovány, popisky, grafické měřítko, 1:100, 15.11.1909, značka „Tump“ (detail s
vysvětlivkou, popis, datace a značka škrtnuty tužkou), 66x49 cm (ASL, PVD); tentýž plán (3005.18),
whiteprint červeně kolorovaný, odstraněn popis, datace, značka i detail a vysvětlivka vlevo dole,
80x50 cm (ASL, PMD); tentýž plán (3005.19), shodně provedený, 69x47,5 cm (ASL, PVD). tentýž
plán (3005.20), pero na pauzáku, v detailech odlišně kreslený, popisky, částečně kótovaný, grafické
měřítko, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 74x57,5 cm; tentýž plán (3005.21) whiteprint kolorovaný
červeně, pečlivě kreslené změny tužkou a modrou pastelkou, Blechovo razítko, 70x52,5 cm; půdorys
1. patra, kleště, táhla, str. trámy (3005.22), pero na pauzovacím papíře, pastelkou zakresleny trámy
stropů, jednotlivá táhla číslována a uvedeny délky, bez měřítka, 1:100, 4.11.1909, signovaný
„Tumpach“, 68x50 cm; tentýž plán (3005.23), whiteprint, přípis tužkou „P. Pechlát, truhlář, jistě (asi
má být „ještě“) dnes k němu poslati“, další drobné dodatečné vpisky tužkou, 70,5x52 cm (ASL,
plány – velké desky). půdorys 2. patra (3005.24), pero na pauzovacím papíře, vkresby tužkou,
legenda, rozměry kótovány, 1:100, 5.11.1909, signováno „Tumpach“, 36,5x53 cm (ASL, PVD); tentýž
plán (3005.25), whiteprint kolorovaný červeně, na rubu Blechovo razítko, 38x54,5 cm (ASL, PMD);
tentýž plán (3005.26), pero na pauzáku, červeně kolorovaný, popisky, rozměry kótovány, grafické
měřítko, 1:100, nedatovaný, nesignovaný, 34x49 cm (ASL, PVD); půdorys krovu a situace (3005.27),
whiteprint, vkresby tužkou, na rubu text tužkou: „krov 1909“ a pastelkou velkými písmeny: „plány
zadávací“, grafické měřítko, 1:100 a 1:720 (situace), popisky, nedatovaný, nesignovaný, 72x55,5 cm
(ASL, PMD);
•

č. 3006  Bohumír Hollmann: Stropy železobetonové nad prvním patrem, půdorys se zakreslenými
řezy žb konstrukcí, whiteprint, nedatovaný, opatřený razítkem a podpisem Ing. B. Hollmanna,
popisky, rozměry kótovány, 1:100, 64x49 cm (ASL, PMD).

•

č. 3007 – Jan Tumpach (?): Stavba sokolovny v Libni, Plán k výkazu č. I, výkop základů a lomové
zdivo: půdorys (3007.1), tužka na kartonu, rozměry kótovány, jednotlivé úseky číslovány a udána
zřejmě i hloubka výkopu, bez měřítka (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 71x50 cm; tentýž plán
(3007.2), pero na pauzovacím papíře, doplněno grafické měřítko, 64,5x47 cm; tentýž plán (3007.3),
whiteprint kolorovaný červeně, 65,5x48 cm; tentýž plán (3007.4), kopie téhož provedení, 66,5x49 cm;
tentýž plán (3007.5), nekolorovaný whiteprint, dodatečné vpisky tužkou a vkresby pastelkou, 48x48
cm (spodní část plánu utržena); řezy staveništěm (3007.6), tužka na kartonu, popisky, rozměry
kótovány, bez měřítka (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 71,5x49 cm; tentýž plán (3007.7), pero na
pauzovacím papíře, 70x48 cm; tentýž plán (3007.8), whiteprint, 70x49 cm; tentýž plán (3007.9),
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whiteprint, tužkou doplněna řada čísel a výpočtů, 70x49 cm (plány uloženy v ASL, PVD).
•

č. 3008  Jan Tumpach: Stavba sokolovny v Libni, (plán) ku výkazu Ia, půdorys suterénu (3008.1),
pero na pauzovacím papíře, značen typ zdiva, jednotlivé stěny číslovány (odpovídá zřejmě číslování
výkazu), legenda, rozměry kótovány, 1:100, 4.1.1910, signováno „JT“, 66x51 cm; tentýž plán (3008.2),
whiteprint, 67x53 cm; tentýž plán (3008.3), whiteprint, 67,5x51 cm (plány uloženy v ASL, PVD);
tentýž plán (3008.4), whiteprint s mladšími vpisky tužkou (výměry místností), 54x47 cm (ASL,
desky s popisem plány, převážně obsahující novodobé plány  dále jen "ASL, DNP"); půdorys
přízemí (3008.5), pero na pauzovacím papíře, značen typ zdiva, jednotlivé stěny číslovány, legenda,
rozměry kótovány, 1:100, 5.1.1910, signováno „JT“, 64,5x45,5 cm (ASL, PVD); tentýž plán (3008.6),
whiteprint, 66,5x52 cm (ASL, PMD); tentýž plán (3008.7), totožná whiteprintová kopie s drobnou
změnou v popisu (doplněno „plán“, odstraněno datum, značka „JT“ posunuta), 59x49 cm (ASL,
PVD).

•

č. 3009 – Jan Tumpach (?): Stavba sokolovny v Libni, plán k výkazu č. II: první patro (3009.1), pero
na pauzovacím papíře, značen typ zdiva a průřezy překladů, rozměry kótovány, 1:100, nedatovaný,
nesignovaný, 56x42,5 cm; tentýž plán (3009.2), tužka na pauzovacím papíře, 68x52 cm; tentýž plán
(3009.3), whiteprint, perem dodatečně zakresleny krovy nad rohovými místnostmi, vysvětlivky,
vkresby téhož tužkou (alternativa, řez), měřítko neuvedeno (1:100), nedatovaný, nesignovaný, 55x41
cm (ASL, PVD).

•

č. 3010 – Neuvedený autor (?): Stavba sokolovny v Libni, vazba krovu (teras), půdorys a dva řezy,
pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou, překreslený předchozí plán, popisky, částečně
kótováno, grafické měřítko, 1:100 (půdorys) a 1:50 (řezy), nedatováno, nesignováno, 60x50 cm (ASL,
PVD).

•

č. 3011  Neuvedený autor: Stavba sokolovny v Libni, schématický půdorys suterénu, pero na
pauzovacím papíru kolorovaný modrou pastelkou, rozměry částečně kótovány, 1:100, nedatovaný,
nesignovaný, 56x52 cm (ASL, PVD).

•

č. 3012  Neuvedený autor: Schématický půdorys suterénu, tužka na pauzovacím papíře, přípisky
perem, bez měřítka (patrně 1:100), nedatovaný, nesignovaný, 58x47,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 3013  Emil Králíček (?), Definitivní návrh průčelí na novou budovu Sokolovny v Praze VIII na
pozemku č. p. 78: pohled čelní a boční (3013.1), pero na pauzovacím papíře, místy viditelné drobné
tahy tužkou z předkresby, název tužkou přeškrtnut a korigován, grafické měřítko, 1:100,
nedatováno, 46x100 cm (ASL, PVD); tentýž plán (3013.2), whiteprint na plátně, razítko a podpis
Matěje Blechy, dva orazítkované kolky 30 h, na rubu schvalovací razítko a nečitelný podpis mag.
rady z 26 prosince 1910, 45x99 cm (OKTSA, HD); čelní pohled (3013.3), whiteprint, kopie z téže
předlohy, pouze průčelí, bez měřítka, nedatováno, nesignováno, 59,5x80 cm (ASL, PVD).

Plány dílčích částí budovy
•

č. 4001  Mečislav Petrů, Obecní lidové lázně v tělocvičné budově čp. 2VIII: půdorys lázeňských
prostor a řez (3015.1), whiteprint červeně kolorovaný, popisky, rozměry kótovány, grafické měřítko,
1:50, 1. 10. 1909, signován, připojen podpis přednosty I. odboru st. ú. Holuba s datací 5. října, 72,5x90
cm (ASL, PMD); půdorys ženských lázní (3015.2), tužka na pauzovacím papíře, podle všeho
překreslená z předchozího plánu, popisky, rozměry kótovány, bez měřítka (1:50), nedatován,
nesignován, cca 70x40 (nepravidelný tvar) (ASL, PVD).

•

č. 4002 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny v Libni, interiéry budovy, příčný řez v místě
vestibulu (4002.1), tužka na kartonu, bez měřítka (zřejmě 1:50), nedatovaný, nesignovaný, 60x88 cm;
tentýž plán (4002.2) (dochována pouze pravá polovina výkresu), pero na pauzovacím papíře,
předrýsování tužkou, v detailech dopracovanější a s drobnými změnami, dodatečné změny tužkou,
částečně kótováno, 57x42 cm (olámané okraje, levá polovina utržena a ztracena); půdorys a podélný
řez vestibulu (4002.3), tužka na kartonu (na rubu plánu s příčným řezem), bez měřítka (zřejmě 1:50),
nedatovaný, nesignovaný, 60x88 cm; tentýž plán (4002.4) pero na pauzovacím papíru, předrýsování,
předkresba a změny (?) tužkou, částečně kótovaný, jinak shodný, 44,5x77 cm; příčný řez v místě
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sálu (4002.5), tužka na kartonu, bez měřítka (zřejmě 1:50), nedatovaný, nesignovaný, 60x88 cm;
tentýž plán (4002.6), pero na pauzovacím papíře, dopracovanější (doplněné komínové štíty, ocelový
krov, drobné detaily), změny oproti předchozímu plánu (obložení sálu, čelní část galerie), mladší
hrubé vkresby tužkou, částečně kótovaný, 1:50, 53x68 cm; tentýž plán (4002.7), pero na pauzovacím
papíře, změny oproti předchozímu plánu (obložení sálu, čelní část galerie), 52x65 cm (nahoře
olámaný okraj); podélný řez sálem (4002.8), tužka na kartonu, bez měřítka (zřejmě 1:50),
nedatovaný, nesignovaný, 60x85,5 cm; tentýž plán (4002.9), pero na pauzovacím papíře, oproti
předchozímu plánu místy citelné změny (obklad sálu, tvar otvorů), drobné vkresby tužkou, částečně
kótovaný, 1:50, 57x97 cm (ASL, PVD).
•

č.4003  Emil Králíček (?), Sokolovna v Libni (exteriér): hlavní průčelí (4003.1), tužka na kartonu,
pečlivě rýsované s autorskými změnami a častým gumováním (tvar kupolí, řešení štítu atp), bez
měřítka (1:50), nedatovaný, nesignovaný, 60x88 cm; tentýž plán (4003.2), pero na pauzovacím papíře
předrýsování a předkresby, místy asi i doplňky tužkou, celkově dopracovanější (zasklení malého
sálu, výplně oken atp.), grafické měřítko, 59,5x84 cm; severní fasáda (4003.3), tužka na kartonu,
gumování a autorské změny (hlavně štíty), dodatečné a dosti hrubé vkresby (nádrž na vodu),
nedatovaný, nesignovaný, bez měřítka (1:50), 60x88 cm; tentýž plán (4003.4), pero na pauzovacím
papíře, výrazné stopy předrýsování a předkresby tužkou, řada změn, 55x82,5 cm; tentýž plán
(4003.5), whiteprint, vpisky tužkou (kóty kupole věže) a korekce perem (zvýšení komínového štítu),
doplněno grafické měřítko (1:50), 58,5x92 cm; tentýž plán (4003.6) shodná whiteprintová kopie,
změny tužkou vkresleny poněkud odlišně (úprava štítu nad předním schodištěm, zvýšení
komínového štítu); západní fasáda (4003.7), pero na pauzovacím papíře, mnohde předkresba a
předrýsování tužkou, nedatovaný, nesignovaný, grafické měřítko (1:50), 56x84 cm; tentýž plán
(4003.8), whiteprint, vpisky (kóty) a korekce tužkou a pastelkou (zrušené okno, úprava tvaru štítu
atp.), 57x84 cm; (ASL, PVD).

•

č. 4004 – Emil Králíček: Sokol v Libni, vestibul, půdorys (4004.1), pero na pauzovacím papíře,
předrýsování a dodatečné vkresby (členění terazzové dlažby) tužkou, rozměry z části kótovány
(1:50), nedatovaný, nesignovaý, vkresby tužkou, 50x42,5 cm; tentýž plán (4004.2), whiteprint
kolorovaný červeným akvarelem, popisky perem, dodatečné vpisky tužkou (vzduchový kanál),
7.10.1909, podepsán E. Králíček, Blechovo razítko, 41x39 cm (ASL, PVD).

•

č. 4005 – Emil Králíček (?): Strop vestibulu, půdorys (4005.1) tužka na kartonu, grafické měřítko
(patrně 1:33), nedatovaný, nesignovaný, 44,5x60 cm; tentýž plán (4005.2), pero na pauzovacím
papíru, předrýsování a předkresby (?) tužkou, popisek „kazety s vložkou sádrovou bronzovanou“,
42x52,5 cm (ASL, PVD).

•

č.4006  Jan Tumpach: Stavba sokolovny a městských lázní v Praze VIII – Schodiště přední na
straně levé, řez a půdorys přízemí (4006.1), tužka na kartonu, popisky, po stranách výpočty tužkou,
mladší vkresba perem, rozměry kótovány, bez měřítka (1:20), nedatovaný, nesignovaný, 88x60 cm;
tentýž plán (4006.2), pero na pauzovacím papíru, horní část přeškrtnuta tužkou s přípisem
„zrušeno“, 88,5x59,5 cm; tentýž plán (4006.3), whiteprint kolorovaný červeně a zeleně, doplněný
detail stupně a grafické měřítko, horní část schodiště přeškrtána, vpisky tužkou a červenou barvou,
patrně související s přejímkou nebo osazováním jednotlivých stupňů, 16.10.1909, značeno
„Tumpach“ a razítko Matěj Blecha, na rubu neidentifikované kresby tužkou, 88x59 cm; půdorys 1.
patra (4006.4), pero na pauzovacím papíře, tužkou škrtnuto a připsáno „zrušeno“, popisky, rozměry
kótovány, stupně číslovány, 16.10.1909, značeno „Tump“, 36x54,5 cm; tentýž plán (4006.5),
whiteprint kolorovaný červeně a zeleně, výrazný škrtanec tužkou, Blechovo razítko, na rubu
poznámky tužkou, 33x52 cm (ASL, PVD).

•

č.4007 – Jan Tumpach, Zadní schodiště, Sokol VIII: půdorysy jednotlivých pater (4007.1),
whiteprint kolorovaný pastelkami, zatržení jednotlivých stupňů při přejímce či montáži (?), spodní
dvě úrovně přeškrtány, jednotlivé stupně číslovány, rozměry kótovány, popisky a vysvětlivky, 1:20,
datovaný perem 20.10.1909 se značkou „Tum“, Blechovo razítko, 44x77,5 cm; tentýž plán (4007.2),
nekolorovaný whiteprint, jinak shodný a bez vpisků, nedatovaný, nesignovaný, 48,5x80,5 cm; řez
(4007.3), tužka na kartonu, na rubu řada výpočtů, rozměry kótovány, bez měřítka (1:20), 21.10.1909,
značeno „JTump“, 88x60 cm; tentýž plán (4007.4), pero na pauzovacím papíře, 22.10.1909,
signováno, cca 88x45 cm (olámaný okraj) (ASL, PVD).
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•

č. 4008  Jan Tumpach (?), Stavba Sokolovny v Libni, pas nad oknem do malého sálu: pohled, řez a
detaily (4008.1), pero na pauzovacím papíru, předrýsování tužkou, popisky, rozměry kótovány,
1:20, nedatováno, nesignováno, 53,5x51 cm; (4008.2), whiteprint kolorovaný červenou a modrou
pastelkou, perem doplněna datace 7.11.1909, značeno „Tump“, Blechovo razítko, 50,5x47 cm (ASL,
PVD).

•

č. 4009 – Emil Králíček (?) a Jan Tumpach, Sokolovna v Libni (fasády): Pohled přední (4009.1), pero
na pauzovacím papíře, dobře patrné předrýsování tužkou, tužkou dokresleni atlanti, pastelkou
vytaženy profily omítek, popisky, úrovně podlah, plochy omítek a otvory kótovány, 1:50,
nedatovaný, nesignovaný, 60,5x82,5 cm; tentýž plán (4009.2), whiteprint doplněný a korigovaný
tužkou a perem, pastelkou vytaženy profily omítek, 57x79,5 cm; Pohled se strany (4009.3), pero na
pauzovacím papíře, 1:50, popisky, úrovně podlah, u otvorů uvedeny rozměry, místy kótováno, 1:50,
nedatováno, značeno „Tump“, 62x94 cm; Zadní pohled (4009.4), pero na pauzovacím papíře,
předrýsování a doplňky tužkou, profily zvýrazněny pastelkou, popisky, úrovně podlah, u otvorů
uvedeny rozměry, 1:50, 9.11.1909, značeno „Jtump“, cca 56x78 (olámaný horní okraj); tentýž plán
(4009.5), whiteprint doplněný perem, vkresby tužkou, 54,5x77,5 cm (ASL, PVD).

•

č.4010  Emil Králíček (?): Schodiště ve vestibulu, pohled, půdorys, řez, tužka na kartonu,
gumováno a hledán tvar, po stranách výpočty tužkou, grafické měřítko (1:20), nedatováno,
nesignováno, 60x88 cm (ASL, plány – velké desky).

•

č. 4011  Jan Tumpach: Stavba sokolovny v Praze VIII, Hlavní schodiště, půdorys (4011.1  zjevně
překreslený z předchozího plánu), pero na pauzovacím papíře, předkresba tužkou, tužkou také
dodatečně rýsovaný detail, rozměry kótovány, grafické měřítko, 1:20, 25.11.1909, signovaný „JT“,
razítko Blechovy firmy, cca 60x82 cm (olámané okraje); tentýž plán (4011.2), whiteprint doplněný
hnědou pastelkou, tužkou připsáno „platí“, razítko Blechovy firmy, 61x85,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4012 – Emil Králíček (?): Stavba Sokolovny v Praze VIII, Hlavní schodiště, pohled, pero na
pauzovacím papíru, výrazné předrýsování tužkou, patrně mladší vpisky a vkresby tužkou, rozměry
z části kótovány, 1:20, nedatovaný, nesignovaný, 57x78 cm (ASL, PVD).

•

č. 4013  Neuvedený zaměstnanec Pražské mostárny, Železná konstrukce stropu a střechy nad
hlavním sálem: č. 1, půdorys krovu, stropu a statický výpočet s řezy konstrukcí (4013.1) pero na
pauzovacím papíře, rozměry kótovány, 1:100 (půdorysy) a 1:40 (řezy konstrukcí), popisky, listopad
1909, razítko Pražské mostárny, filiálky První českomoravské továrny, dva orazítkované kolky 30 h,
42x67,5 cm; tentýž plán (4013.2), whiteprint (OKTSA , historická dokumentace); tentýž plán
(4013.3), blueprint (ASL, PMD) č. 2, částečný řez vazbou, grafické znázornění sil, detaily (4013.4),
pero na pauzovacím papíře, rozměry kótovány, 1:15, 1:10 (detail úložné desky), 1:100 (schéma vazby
s vyznačením sil), popisky, listopad 1909, razítko Pražské mostárny, dva orazítkované kolky 30 h,
42x67,5 cm; tentýž plán (4013.5), whiteprint; č. 3, řezy a detaily krovu a ventilačního kanálu
(4013.6), pero na pauzovacím papíře, rozměry kótovány, 1:15, popisky, listopad 1909, razítko
Pražské mostárny, dva orazítkované kolky 30 h, 42x67,5 cm; tentýž plán (4013.7), whiteprint
(OKTSA , historická dokumentace).

•

č. 4014 – Emil Králíček (?), Krov budovy: půdorys, dochovaný zčásti (4014.1), pero na pauzovacím
papíře, předrýsování tužkou, popisky, bez měřítka (patrně 1:50), nedatováno, nesignováno,
50,5x60,5 cm (horní polovina utržena) (ASL, PVD); půdorys (4014.2), whiteprint, tužkou narýsován
řez vazby u komínových štítů, na rubu tužkou napsáno „vazby“, 62x99 cm (ASL, PMD).

•

č.4015 – Emil Králíček (?), Sokolovna v Libni, vazba krovu: podélný a dva příčné řezy (4015.1),
pero na pauzovacím papíře, předrýsováno tužkou, rozměry kótovány, popisky, 1:50, nedatováno,
nesignováno, 51x91 cm; tři příčné řezy (4015.2), pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou,
rozměry kótovány, popisky, 1:50, nedatováno, nesignováno, 61,5x68 cm (ASL, PVD).

•

č. 4016 – Emil Králíček (?): Čelní stěna sálu, pohled, pero na pauzovacím papíře, gumované
vkresby či předkresby tužkou (patrně návrh malířské nebo štukové výzdoby), bez měřítka (zřejmě
1:50), nedatovaný, nesignovaný, 56x40 cm (ASL, PVD).

•

č. 4017  Emil Králíček (?), Stavba sokolovny v Libni – Podhled galerie v hlavním sále: půdorys a
řez (4017.1), tužka na kartonu, zakreslena pouze polovina pohledu, vygumované kazetování, přípis:
„Panu Holmanovi a Panu Kroupovi dáno“ a text „Sokol Libeň“ , rozměry kótovány, měřítko
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neuvedeno (patrně 1:33), 25.11.1909, nesignováno, 60x88 cm; tentýž plán (4017.2), pero na
pauzovacím papíře, cca 90x61 cm (ASL, PVD); tentýž plán, doplněný o konstrukce těl. nářadí
(4017.3), pero a pastelky na pauzovacím papíře, podhled dokreslen na celou plochu, kótováno,
grafické měřítko (cca 1:33), nedatováno, nesignováno, 55x75 cm (ASL, PMD).
•

č. 4018 – Emil Králíček (?): Galerie v hlavním sále, dvojice pohledů (4018.1), pero na pauzovacím
papíře, předrýsování tužkou, popisky, grafické měřítko (1:33), nedatovaný, nesignovaný, 24,5x64,5
cm; tentýž plán (4018.2), whiteprint, 22x63 cm; (ASL, PVD).

•

č. 4019 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny v Libni, návrh stropu v hlavním sále cvičebním,
půdorys, pero na pauzovacím papíře, stopy předrýsování tužkou, grafické měřítko (patrně 1:33),
nedatováno, nesignováno, 53x74,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4020 – Neuvedený autor: Sokolovna v Libni, dřevocementové střechy, dva řezy a dva půdorysy,
pero na pauzovacím papíře, kolorováno červenou a hnědou pastelkou, kótováno tužkou, 1:50,
nedatováno, nesignováno, 38,5x40,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4021 – Emil Králíček (?): Krytina a odvodnění teras, řez a detail řezu, tužka a pastelky na kartonu,
dodatečně (?) připojeny kresby detailů betonových konstrukcí (trámce, kazety), rozměry kótovány,
grafické měřítko (1:50 a 1:10), nedatovaný, nesignovaný, 60x88 cm (ASL, PVD).

•

č. 4022 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny v Libni, vazba (krovu) nad schodištěm, půdorys a řez,
pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou, rozpis materiálu, částečně kótováno, grafické
měřítko (patrně 1:25), nedatováno, nesignováno, 60x26 cm (ASL, PVD).

•

č. 4023 – Jan Tumpach, Sokolovna v Libni, Vazba malé věže: pohled, řez a půdorys (4023.1), tužka
na kartonu, rozměry kótovány, udány průřezy materiálu, 1.12.1909, značka „Tump“, na rubu tužkou
půdorys hlavního schodiště, 60x88 cm; tentýž plán (4023.2) pero na pauzovacím papíře, o něco
dopracovanější, popisky, grafické měřítko, 1:50, 1.12..1909, značka „JT“, 56x59 cm; tentýž plán
(4023.3) whiteprintová kopie, 59,5x60,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4024 – Emil Králíček (?): Sokolovna v Libni, Hlavní vchodové dveře, pohled, řez a půdorys
(4024.1), tužka na kartonu, bez měřítka (zřejmě 1:10), nedatovaný, nesignovaný, 44x33 cm; tentýž
plán (4024.2), pero na pauzovacím papíru, doplněn název a popis: „Provedení z měkkých fošen.
Nátěr hnědý, lakovaný.“ 48x33 cm (ASL, PVD).

•

č.4025 – Emil Králíček (?): Výplně vstupních lázeňských dveří, pohled, tužka na kartonu, bez
měřítka (patrně 1:10), nedatovaný, nesignovaný, 44x21 cm (ASL, PVD).

•

č. 4026 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny v Libni, okna v souterrainu a lázních, pohled a řez
(4026.1), pero na pauzovacím papíru, popisky, rozměry otvorů, bez měřítka (1:10), nedatovaný,
nesignovaný, 33x57 cm; tentýž plán (4026.2), whiteptint, 31x52,5 cm; tentýž plán (4026.3),
whiteptint, 34,5x60,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4027 – Emil Králíček (?), Stavba sokolovny v Libni, dveře do souterrainu a okna do přízemí: čtyři
pohledy (4027.1), 2x dveřní a 2x okenní výplň, pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou,
popisky a rozměry otvorů, vysvětlivka „zasklené části pro lázně určí rada Holub“, 1:10, nedatovaný,
nesignovaný, 39,5x77 cm; tentýž plán (4027.2), whiteptint, 41x79 cm; levá polovina téhož plánu
(4027.3), whiteprint, 38x33 cm (ASL, PVD).

•

č. 4028 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny v Libni, Zasklené dveře z chodby do sálu a na galerii
v 1. patře, pohled a půdorys, pero na pauzovacím papíře, stopy předrýsování tužkou, popisem
grafické měřítko 1:10, nedatováno, nesignováno, 51,5x38,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4029 – Emil Králíček (?): Stavba Sokolovny v Libni, Vchodové dveře do sálů a zasedací síně: dva
pohledy a dva půdorysy (4029.1), tužka na kartonu, bez měřítka, nedatovaný, nesignovaný, 59x88
cm; tentýž plán (4029.2),pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou, popisky, grafické
měřítko (1:10), 51,5x61,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4030 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny v Libni, dveře do vedlejších místností, do chodeb a na
galerii malého sálu, čtyři pohledy (4x dveřní výplň) a řez, whiteptint, popisky a rozměry otvorů,
grafické měřítko, 1:10, nedatovaný, nesignovaný, 44x83 cm (ASL, PVD).

•

č. 4031 – Emil Králíček (?), Sokolovna v Libni, detail okna do malého sálu: pohled, půdorys a řez
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(4031.1), pero na pauzovacím papíře, stopy předrýsování tužkou, vč. změn a gumování (řešení
dveří), pastelkou zdůrazněny řezy, rozměry kótovány, 1:25, nedatovaný, nesignovaný, 53x67 cm
tentýž plán (4031.2), whiteprint, 47,5x59 cm; tentýž plán (4031.3), whiteprint kolorovaný červenou
pastelkou, 48x59,5 cm (ASL, PVD).
•

č. 4032 – Emil Králíček (?): Sokolovna v Libni, detail balkonu, pohled, půdorys a řez (4032.1), pero
na pauzovacím papíře, místy dost odlišná předkresba a předrýsování tužkou, rozměry kótovány,
grafické měřítko (1:25), nedatovaný, nesignovaný, 43,5x64 cm; tentýž plán (4032.2), whiteprint místy
kolorovaný modrou pastelkou, drobné vpisky a vkresby tužkou, 43x63 cm (ASL, PVD).

•

č. 4033 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny, detail jižního štítu s nikou pro bronz. reliéf, pohled a
půdorys podhledu římsy (4033.1), pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou, částečně
kótovaný, grafické měřítko (1:25), nedatovaný, nesignovaný, 36x67,5 cm; tentýž plán (4033.2),
whiteprint, vpisky tužkou „tento kout může bíti oplechován (kolmá stěna) aby zmizel se střechou“,
na rubu kresby tužkou, 35,5x66,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4034 – Emil Králíček (?), Nákres orámování topných těles, pravé a levé, malý sál v Libni: pohled
a půdorys (4034.1) whiteprint, rozměry kótovány, grafické měřítko, 1:20, popisky, nedatovaný,
nesignovaný, 23,5x38,5 cm; tentýž plán (4034.2), whiteprint, 23,5x39,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4035 – P. Procházka (?): Zasedací síň sokolovny VIII, půdorys, tužka a pastelka na pauzovacím
papíře, popisek perem, rozměry kotovány, grafické měřítko (patrně 1:25), 3.12.1909, text „měřil P.
Procházka“, 55x63 cm (ASL, PVD).

•

č. 4036 – Emil Králíček (?): Zasedací síň, půdorys, pero na pauzovacím papíře, grafické měřítko,
1:25, nedatováno, nesignováno, 51x53,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4037 – Emil Králíček: Zasedací síň, půdorys, pero na pauzovacím papíře, předrýsování a
dodatečné (?) vkresby tužkou, kolorováno pastelkou, rozměry kótovány, grafické měřítko (1:25),
prosinec 1909, značeno „EK“, Blechovo razítko, 54,5x55 cm (ASL, PVD).

•

č. 4038 – Emil Králíček (?): Návrh na zařízení zas. Síně v nové budově sokolovny v Libni, půdorys
(4038.1), pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou, popisky, grafické měřítko (1:25),
nedatováno, nesignováno, 50x50 cm; čtyři pohledy (4038.2), pero na pauzovacím papíře, předkresba
a předrýsování tužkou, popisek: „materiál: dub mořený, modrá látka“, grafické měřítko (1:25),
nedatováno, nesignováno, 46,5x85,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 4039 – Jan Tumpach: Stavba sokolovny v Libni , schodiště na galerii malého sálu: půdorys
(4039.1), pero na pauzovacím papíře, rozměry kótovány, 1:20, 12.12.1909, signováno „JT“, 38,5x47
cm; tentýž plán (4039.2), whiteprint, 43x47,5 cm (4039.3), whiteprint, pero na pauzovacím papíře,
předrýsování tužkou, popisky, rozměry kótovány, 1:20, 12.12.1909, signováno „JT“, 40x49 cm; řez
(4039.4), whiteprint, 44x48,5 cm; tentýž plán (4039.5), shodná whiteprintová kopie, 44,5x49 cm (ASL,
PVD).

•

č. 4040 – Emil Králíček (?): Stavba sokolovny, návrh schodišťového zábradlí kovaného v předním
schodišti, pohled, pero na pauzovacím papíře, předrýsování tužkou, popisky, 1:20, nedatováno,
nesignováno, 60,5x36 cm (ASL, PVD).

•

č. 4041 – Emil Králíček (?): Krov nad vstupy do lázní, dva řezy a půdorys, pero na pauzovacím
papíře, předrýsování tužkou, popisky, částečně kótováno, grafické měřítko (patrně 1:20),
nedatováno, nesignováno, 48,5x54 cm (ASL, PVD).

•

č. 4042  Emil Králíček (?): Úprava rampy a trávníku před budovou nové tělocvičny v Praze VIII,
půdorys, pohled a řez, pero na pauzovacím papíře, přerýsování tužkou, zelené pastelky, popisky,
částečně kótováno, měřítko neuvedeno (zřejmě 1:100), nedatováno, nesignováno, 47,5x74 cm (ASL,
PMD).

•

č. 4043 – Emil Králíček (?): Oplechované zástřeší při budově sokolovny v Libni, pohled, řez a
půdorys (4043.1), pero na pauzovacím papíře, stopy předrýsování tužkou, rozměry kótovány, 1:10,
nedatovaný, nesignovaný, 38,5x48,5 cm; tentýž plán (4043.2), whiteprint doplněný rozsáhlou
vysvětlivkou perem, dodatečné vpisky tužkou, 36,5x47 (ASL, PVD).

•

č. 4044 – Emil Králíček (?), Skříňka do šatny: pohled a řez (4044.1), whiteprint doplněný a
korigovaný tužkou, rozměry kótovány tužkou, bez měřítka (1:10), nedatovaný, nesignovaný, 24x31
205

cm; týž plán, dopracovaný (4044.2), whiteptint, rozměry kótovány, grafické měřítko, 1:10,
nedatovaný, nesignovaný, 28,5x28,5 cm (ASL, PVD).
•

č. 4045 – Kašpar Fous (?): Skizza na zřízení skladiště uhlí pro kotelnu na stavbě sokolovny v Praze
VIII, tužka na papíře, drobné korekce perem, rozměry kótovány, 1:50, 9.5.1910, značeno patrně
„Fous“, na rubu kresby tužkou, 34x21 cm (ASL, PVD).

•

č. 4046 – Nezjištěný autor: Statické výpočty a grafy, tužka na papíře, nedatované, nesignované,
60x44 cm (ASL, PVD).

Plány topení a větrání, kanalizace, rozvodu elektřiny atp.
•

č. 5001  Antonín Růžička (?) (s využitím whiteprintové kopie finálního návrhu), Plán ústředního
topení a větrání, zakreslený do Plánu na postavení sokolovny spojené s městskými lázněmi
lidovými pro Prahu VIII na pozemku parc. č. 78 v ulici Primátorské: půdorys suterénu (5001.1),
whiteprint, v některých partiích (především topná komora) vymazaný, doplněný černým a
barevnými inkousty perem a kolorovaný, popisky původní i perem doplněné (čísla místností,
teploty), legenda, grafické měřítko, 1:100, nedatovaný (patrně červen 1909), razítko První
českomoravské, firemní číslo plánu (PT 1038/1), 68x46 cm (OKTSA, HD); půdorys přízemí (5001.2),
whiteprint, v některých partiích (především nádrže) vymazaný, doplněný perem černým a
červeným inkoustem a kolorovaný, popisky původní i perem doplněné (čísla místností, teploty),
řada vpisků tužkou a perem zachycujících změny v průběhu stavby, grafické měřítko, 1:100,
nedatovaný (červen 1909), razítko První českomoravské, firemní číslo plánu (PT 1038/2), nalepený
ústřižek „příloha dopisu“ z 30.6.1909, 63x43,5 cm; půdorys 1. patra (5001.3), whiteprint, doplněný
perem černým, červeným a modrým inkoustem a kolorovaný, popisky původní i perem doplněné
(čísla místností, teploty), řada vpisků tužkou zachycujících změny v průběhu stavby, grafické
měřítko, 1:100, nedatovaný (červen 1909), razítko První českomoravské, firemní číslo plánu (PT
1038/3), nalepený ústřižek „příloha dopisu“ z 30.6.1909, 62x46 cm (oba plány uloženy v ASL, PMD).

•

č. 5002  Antonín Růžička (?): Sokolovna v Praze VIII, Disposice kotelny, půdorys a řez, whiteprint
kolorovaný modrou, červenou, zelenou a žlutou, 1:100, červen 1909, razítko První českomoravské,
firemní číslo plánu (PT 1038/4), 33x47 cm (OKTSA, HD).

•

č. 5003  Antonín Růžička (?): Disposice kotelny pro sokolovnu v Praze VIII, pohled, půdorys a řez,
whiteprint korigovaný a doplněný tužkou, 1:50, 5.10.1909, nesignovaný, 49x74,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 5004  Antonín Růžička (?), Sokolovna v PrazeVIII – Detail hlavního kanálu pro přívod
čerstvého vzduchu: půdorys a tři řezy (5004.1), whiteprint kolorovaný červeně a zeleně, vpisky
tužkou (kóty, šrafy), rozměry kótovány, perem text „provede se jen na severní straně budovy“,
měřítko 1:50, 7.10.1909, nesignováno, razítko První českomoravské, firemní číslo plánu (T 23/129),
levý spodní roh utržen, 53,5x54,5 cm; tentýž plán (5004.2), shodně provedený, s drobnými vpisky
pastelkou, 53,5x52 cm; tentýž plán (5004.3), shodně provedený, s řadou dodatečných vpisků a
vkreseb tužkou, 53x52,5 cm; tentýž plán (5004.4) provedený s drobnými korekcemi, pero na
pauzovacím papíře, kolorované pastelkami, popisky, rozměry kótovány, 1:50, 10.10.1909,
nesignováno, 48x34 a 46x20 (dva olámané díly) (plány uloženy v ASL, plány – velké desky).

•

č. 5005 – Neuvedený autor: Částečný půdorys suterénu se vzdušným kanálem, tužka na pauzovacím
papíře, rozměry částečně kótovány, mez měřítka (1:100), nedatováno, nesignováno, 50,5xcca 40 cm
(olámaný okraj) (ASL, PVD).

•

č. 5006  Antonín Růžička (?): Sokolovna v PrazeVIII – Disposice litinových kotlů článkových
Rapid, půdorys a dva řezy, whiteprint kolorovaný červeně a modře, změny zakresleny tužkou,
rozměry kótovány, měřítko 1:50, 14.10.1909, nesignováno, razítko První českomoravské, firemní
číslo plánu (T 23/130), 40,5x64 cm (ASL, plány – velké desky).

•

č. 5007  Antonín Růžička (?): Sokolovna v Praze VIII, Komíny, kouřové kanály a kanály na
potrubí, blueprint šrafovaný červenou pastelkou, úpravy perem, vkresby tužkou, rozměry
kótovány, 1:50, 8.11.1909, Růžička, 42x63 cm (ASL, plány – velké desky).

•

č. 5008  Antonín Růžička (?): Sokolovna v PrazeVIII, Detail ventilační komory velkého sálu,
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půdorys a čtyři řezy, whiteprint kolorovaný červeně, modře a šedě akvarelem a pastelkou, vkresby
tužkou, vysvětlivky perem, rozměry kótovány, měřítko 1:50, 16. listopadu 1909, nesignováno,
razítko První českomoravské, firemní číslo plánu (T 23/155), 57x65,5 cm (ASL, PMD).
•

č. 5009 – Antonín Růžička (?): Městské lidové lázně v PrazeVIII – Disposice nádržek na teplou a
studenou vodu, půdorys a dva řezy, whiteprint kolorovaný červeně a modře, vpisky tužkou,
rozměry kótovány, měřítko 1:25, 24.11.1909, nesignováno, razítko První českomoravské, firemní
číslo plánu (T 23/157), na rubu jakési skicy potrubí tužkou, 40,5x64 cm (ASL, plány – velké desky).

•

č. 5010  Antonín Růžička (?): Sokolovna s městskými lázněmi v PrazeVIII – Základní plán
podezdívek kotlů, půdorys a dva řezy, whiteprint kolorovaný červeně, vysvětlivka perem, rozměry
kótovány, měřítko 1:20, 15. ledna 1909 (má být 1910), podpis Ing. Růžičky, razítko První
českomoravské, firemní číslo plánu (T 23/173), 50x69 cm (ASL, PMD).

•

č. 5011  Antonín Růžička (?): Městské lidové lázně v PrazeVIII – Sušárna a mandlovna prádla,
půdorys a dva řezy, whiteprint doplněný perem, kolorováno akvarelem a pastelkami, přípisek
perem, rozměry kótovány, měřítko 1:20, 1. července 1910, podpis Ing. Růžičky, firemní číslo plánu (T
20/175), 70x65 cm (ASL, PVD).

•

č. 5012  Antonín Růžička (?): Městské lidové lázně v PrazeVIII – Strojní prádelna – základy strojů
a kanalisace, půdorys a čtyři řezy, whiteprint kolorovaný akvarelem a pastelkami, přípisek perem,
vkresby a vpisky tužkou, rozměry kótovány, měřítko 1:20, 1. července 1910, Ing. Růžička, firemní
číslo plánu (T 20/17?), 61,5x46 cm (ASL, PVD).

•

č. 5013  St. rada Voříšek (?), Návrh na kanalisaci sokolovny a městských lidových lázní v Praze
VIII: půdorys (5013.1), whiteprint na plátně, kolorovaný modře, červeně a okrem, rozměry z části
kótovány, měřítko neuvedeno (1:100), popisky, listopad 1909, Kanalisační kancelář král. hl. m.
Prahy, podepsán Voříšek, na rubu schvalovací razítko Kanalisační kanceláře král. hl. m. Prahy ze 4.
prosince 1909 s nečitelným podpisem, 81x50 cm; tentýž plán (5013.2), whiteprint na papíře, 81x50
cm; příčný a podélný řez a detaily (5013.3), whiteprint na plátně, kolorovaný modře, červeně a
okrem, ostatek jako u předchozího, 52x82,5 cm; tentýž plán (5013.4), whiteprint na papíře, 52x82,5
cm (OKTSA, HD); tentýž plán (5013.5), whiteprint kolorovaný pastelkami, tužkou a perem
zakresleny změny, popisky, listopad 1909, Kanalisační kancelář král. hl. m. Prahy, podepsán J.
Voříšek (vlevo nahoře) a F. Veselý, 53x83cm (ASL, PMD); podélné řezy (5013.6), whiteprint na
plátně, kolorovaný modře, červeně a okrem, ostatek jako u předchozího, 43,5x66,5 cm; tentýž plán
(5013.7), whiteprint na papíře, 43,5x66,5 cm; půdorys s vyznačením podílu obce a Sokola (5013.8),
whiteprint kolorovaný zeleně, červeně a žlutě, rozměry z části kótovány, měřítko neuvedeno (1:100),
popisky, legenda doplněna perem, listopad 1909, Kanalisační kancelář král. hl. m. Prahy, podepsán
Voříšek a nečitelný podpis, na rubu text „Plán ku repatriaci nákladů na odvodnění sokolovny a
lidových lázní v PrazeVIII“, razítko Kanalisační kanceláře král. hl. m. Prahy s datem 18.1.10 a
nečitelným podpisem, 81x50 cm (OKTSA, HD).

•

č. 5014  O Pig (?), Půdorys s vyznačenými překlady a traverzami, suterén (5014.1), whiteprint,
patrně dodatečně doplněný perem (niky pro elektřinu), bez měřítka (1:100), 25.10.1909, signovaný O
piq, 57,5x45 cm; půdorys přízemí (5014.2), totéž jako u předchozího plánu, na rubu napsáno
„Elektrika“, 58x45 cm; půdorys 1. patra (1014.3), totéž jako u předchozího plánu, 57,5x44,5 cm (ASL,
PVD).

•

č. 5015 – Neuvedený autor, Rozvod elektřiny, světla, vypínače: přízemí (5015.1), pero na
pauzovacím papíře (zjevně druhotně použitý, nedokončený plán), červenou pastelkou zakresleny el.
instalace, bez měřítka (1:100), nedatováno, nesignováno, 65x51 cm; půdorys patra (5015.2), pero na
pauzovacím papíře, (patrně druhotně) perem a pastelkou zakresleny el. instalace, bez měřítka
(1:100), nedatováno, nesignováno, 59x49 cm (ASL, PVD).

•

č. 5016  Antonín Kroupa: Plán vnitřního zařízení nové tělocvičny Sokola v Libni, půdorys (3125.1),
blueprint, částečně kótovaný, 1:100, popisek, nedatovaný (patrně listopad 1909), signovaný
„Kroupa“, 25x37,5 cm (ASL, PMD); tentýž plán (3125.2), pero na pauzovacím papíře, patrně kopie
předchozího plánu, téměř shodný, nesignovaný, 25x36,5 cm (ASL, PVD).

•

č. 5017  Antonín Kroupa: Železné konstrukce pro závěs visutého nářadí v nové tělocvičně Sokola v
Libní, Praha VIII, řezy a pohledy, blueprint, 1:10, nedatováno (zmíněno 25. listopadu 1909),
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signováno, 49,5x72 cm (ASL, PMD).
•

č. 5018  J. Moučka: Projekt výtahu pro Libenskou sokolovnu, dva pohledy, půdorys, blueprint,
1:20, nedatováno, razítko Ing. Moučky, 60x51 cm (ASL, PMD).

•

č. 5019  Emil Králíček (?): Plán zařízení kuchyně, půdorys a řez, pero na pauzovacím papíře,
popisky, text „Kalibovo uspořádání upraveno podle skutečnosti“, pastelky, měřítko neuvedeno
(patrně 1:20), nedatováno, razítko Matěj Blecha, 46,5x38,5 cm (ASL, PMD).

•

č. 5020  Emil Králíček (?): Plán rozmístění stolů při zábavách, schématický půdorys přízemí a
prvního patra, pero na pauzovacím papíře, černá a červená pastelka, popisek, měřítko neuvedeno
(patrně 1:100), nedatováno, nesignováno, 51,5x64 cm (ASL, PMD).

Plány mladších úprav (včetně nerealizovaných)
•

č. 6001  Neurčený architekt: Návrh na zřízení opěrné zdi s drátěným plotem v bezejmenné ulici
(dnes „U Libeňského zámku“  pozn. aut.) k obec. dvoru v Praze VIII, situace, pohled , dva řezy a
detail, pero na pauzovacím papíře, černý, modrý a červený inkoust, rozměry kótovány, 1:720
(situace), 1:100, 1:20 (detail), popisky, 13. srpna 1910, patrně jako projektant uveden Stavební úřad
kr. hl. m. Prahy, odbor II, nečitelně podepsán stavební rada a Opletal (autor plánu, nebo také st.
Rada?), na rubu schvalující razítko magistrátu z 22. října 1911 (sic!) a podpis mag. Rady, 51x93,5 cm
(OKTSA, HD).

•

č. 6002  Emil Králíček (?): Návrh spouště na sudy a ohražení dvorků při třídě Primátorské u
sokolovny čp. 2VIII v PrazeLibni, dva pohledy, dva řezy, tři částečné půdorysy, situace, pero na
pauzovacím papíře, kolorovaný na rubu šedě, červeně a okrem, rozměry kótovány, 1:50
(neuvedeno) a 1:720 (situace), popisky, září 1912, razítko a podpis stavitele Františka Kadlece,
razítko Sokola a podpis jednatele a místostarosty, orazítkovaný kolek 30 h, na rubu schvalovací
razítko z 23. listopadu 1912, 29x24 cm (OKTSA, HD).

•

č. 6003  Neuvedený inženýr: Dispozice nových parních kotlů v Městských lázních v Praze Libni,
čelní a boční pohled s příslušnými řezy, půdorys a půdorys v řezu s kanály vedenými pod úrovní
podlahy ve dvou úrovních (?), whiteprint kolorovaný červeně, modře a šedě, částečně kótovaný,
grafické měřítko, 1:20, popisky, 16. 2. 1916, nesignováno, 77x92 cm (ASL, DNP) z 16. 2. 1916, pečlivě
rýsovaný perem, kolorovaný, 1:20, 77x92

•

č. 6004  Emil Králíček, Přístavba sokolovny Praha VIII: pohled na průčelí (6004.1), whiteprint,
fasáda přístavby obtažena okrovým akvaelem, 1:100, 10.12.1920, signováno, 37,5x68,5 cm (ASL,
PVD); půdorys přízemí (6004.2), whiteprint kolorovaný šedě a červeně, částečně kótovaný, grafické
měřítko, 1:100, popisky, 10.12.1920, signováno, 61x73,5 cm (ASL, PMD); půdorys prvního patra a
příčný řez (6004.3), whiteprint kolorovaný šedě, červeně, modrofialovou a okrem, částečně
kótovaný, grafické měřítko, 1:100, popisky, 10.12.1920, signováno, 62x73 cm (ASL, PVD).

•

č. 6005  Emil Králíček: Plán přístavby přísálí v pravém křídle I. patra tělocviční budovy Sokola v
Praze VIII, půdorys, pohled a řez, whiteprint kolorovaný šedě, žlutě, zeleně a červeně, grafické
měřítko, 1:100, popisky, nedatováno (srpen 1921), razítko „Civilní inženýři stavební, Nejedlý, Řehák
& spol.“, podpis J. Řehák, kolek 1 K, na rubu podpisy členů komise z 1. září a schvalovací razítko z
5. září, 34x74 cm (OKTSA, HD)

•

č. 6006  Emil Králíček (?): Plán přístavby sálu v tělocvičně čp. 2 v PrazeLibni (6006.1), situace,
pero na pauzovacím papíře, červeně kolorován, měřítko 1:720, popisky, 24.8.1921, razítko „Civilní
inženýři stavební, Nejedlý, Řehák & spol.“, podpis J. Řehák, kolek 50 h, na rubu podpisy členů
komise z 1. září a schvalovací razítko z 5. září, 33,5x21,5 cm (OKTSA, HD); tentýž plán (6006.2)
shodně provedený, 33,5x 21 cm (ASL, desky "Přístavba  plány, spisy, rozpočty 1921"  dále jen "ASL,
přístavba")

•

č. 6007  Emil Králíček (?), Návrh vedlejšího schodiště v tělocvičně Sokola v PrazeLibni: dvojice
půdorysů schodiště (6007.1), whiteprint kolorovaný šedou, červenou a žlutou barvou, rozměry
kótovány, 1:20, popisky, 15.9.1921, razítko a podpis Rudolf Kužel, razítko Sokola, podpis starosty a
jednatele, orazítkovaný kolek 1 K (OKTSA, HD); 2x tentýž plán (6007.2) blueprint, rozměry
208

kótovány, 1:20, popisky, 15.9.1921, na původní pauze provedený podpis "Josef Kadlec, stavitel",
razítko Sokola, podpis starosty a jednatele, 56,5x40,5 cm (ASL, přístavba); řez schodištěm (6007.3),
whiteprint kolorovaný šedou, žlutou a okrem, ostatek jako na předchozím whiteprintovém plánu
(OKTSA, HD); 2x tentýž plán (6007.4) blueprint, ostatek jako na předchozím blueprintovém plánu,
56x40 cm (ASL, přístavba); dvojice půdorysů pravé poloviny budovy a situace (6007.5), whiteprint
kolorovaný šedou, červenou, okrovou a žlutou barvou, vkresba tužkou (doplněné WC), totéž
rozkresleno i na rubu, na rubu též schvalovací razítko magistrátu z 2. prosince 1921, 1:100
(půdorysy) a 1:720 (situace), ostatek jako na předchozím whiteprintovém plánu, 34,5x72,5 cm (ASL,
PMD).
•

č. 6008  Neznámý autor, Schématický plán sokolovny: půdorys přízemí, whiteprint, 1:100, popisky,
základní rozměry kótovány, nedatováno, nesignováno, 56x47 cm a 55,5x46,5 cm (plán dochován
dvojmo); půdorys prvního patra, whiteprint, 1:100, popisky, nedatováno, nesignováno, 57x45 cm
cm; půdorys prvního patra (tentýž plán se zakresleným el. vedením, provedeným br. Volejníkem),
whiteprint s dodatečně pastelkami vkresleným rozvodem elektřiny z chodby do sálu, především do
prostoru nad jevištěm (pro hudebníky), 1:100, popisky, nedatováno, nesignováno, 56,5x43,5 cm
(ASL, PVD).

•

č. 6009  Rudolf Kužel: Návrh plotu na ohražení cvičiště u čp. 2 v Praze VIII, půdorys, řez, dva
pohledy a situace, pero na pauzovacím papíře, rozměry kótovány, měřítko neuvedeno (1:100 a
1:720), popisky, červenec 1922, podpis Rudolfa Kužela, podpis a razítko zástupce Sokola (Zavadil ?),
orazítkovaný kolek 1 K, na rubu podpisy schvalujících úředníků z 22. září 1922, 33,5x21,5 cm
(OKTSA, HD)
č. 6010  Neznámý autor, Plán sokolovny v Praze VIIILibni: Půdorys přízemí (6010.1), whiteprint,
hlavní rozměry kótovány, 1:100, popisky, nedatováno, nesignováno, 54,5x41,5 cm (ASL, PVD);
Půdorys patra (6010.2), whiteprint, hlavní rozměry kótovány, 1:100, popisky, velké množství
dodatečných vkreseb tužkou, zpřesňujících aktuální stav, naměřené rozměry atp, nedatováno,
nesignováno, 54x41 cm (ASL, DNP).
č. 6011  Martin Lojda (?): Návrh na podstavec pod bustu do zasedací síně správního výboru., tři
pohledy se třemi mírně odlišnými řešeními, tužka a barevné pastelky, 1:20, opatřeno razítkem
"Martin Lojda, továrna nábytku, PrahaVIII", 9. června 1932, 20,5x38,5 cm (ASL, PD).

•

•

Plány vzniklé po roce 1950
•

č. 7001  Neznámý autor: Schématický plán okolí sokolovny s vyznačením posouvaného plotu,
půdorys kreslený tužkou a kolorovaný pastelkami, částečně kótovaný, popisky, 1:1000, datovaný 1.
listopadu 1954, nesignovaný, opatřený razítkem Referátu pro výstavbu ONV v Praze 8, 29,7x21 cm
(OKTSA, sign. „8/d2“, dokumentace vzniklá po roce 1950  dále jen "OKTSA, NP").

•

č. 7002  Ing. K. Šouravý, Okresní stavební podnik Praha  západ: Projekt rekonstrukce
hromosvodu, půdorys, whiteprint, popisky, 1:100, září 1962, ne zcela čitelně signovaný, 54x78 cm
(ASL, DNP).

•

č. 7003  Neuvedený autor: Zastavovací studie garáží na pozemku č. 36 v Praze 8., půdorys,
whiteprint kolorovaný paselkou, částečně kótovaný, popisky, 1:200, nedatovaný, nesignovaný,
63x44,5 cm (OKTSA, NP).

•

č. 7004  Neuvedený autor: Plán provisorní plechové garáže na pozemku objektu TJ České loděnice,
půdorys, whiteprint, částečně kótovaný, popisky, 1:200, nedatovaný, nesignovaný, opatřený
schvalovacím přípisem a razítkem, 29,7x42 cm (OKTSA, NP).

•

č. 7005  Neuvedený autor: Situační plánek na stavbu plech. garáže na pozemku objektu TJ Meteor
v Praze 8Libni, půdorys, whiteprint, popisky, 1:1000, nedatovaný, nesignovaný, 21x29,7 cm
(OKTSA, NP).

•

č. 7006  Kovodílo  lidové družstvo kovodělné: Propagační prospekt plechových garáží, obsahuje
částečně kótovaný axonometrický pohled, 29,7x21 cm (OKTSA, NP).

•

č. 7007  Ing. J. Sklenařík, Zaměření fasád: čtyři pohledy  východní (7007.1), jižní (7007.2), severní
(7007.3) a západní (7007.4) na čtyřech samostatných arších, whiteprint, částečně kótovaný, 1:100, září
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1969, 59,5x105 cm (ASL, DNP).
•

č. 7008  Ing. arch. Václav Krásný (Pražský projektový ústav): Ideový návrh renovace sokolovny v
Praze  Libni s přístavbou sálu pro míčové hry, situace, whiteprint doplněný perem a červenou tuší,
popisky, 1:1000, nedatovaný, signovaný, 58x50 cm (OKTSA, NP).

•

č. 7009  Ing. arch. Václav Krásný (Pražský projektový ústav), Projektový úkol na renovaci a
přístavbu sálu her v sokolovně v Praze  Libni: 1) snížené přízemí (7009.1) půdorys, whiteprint
kolorovaný pastelkami, popisky, mladší vpisky tužkou, 1:100, 15. prosince 1970, signovaný,
102x94,5 cm (ASL, DNP); 2) zvýšené přízemí (7009.2) půdorys, bez mladších vpisků tužkou jinak
shodné provedení jako u předchozího plánu, 102,5x94 cm (ASL uloženo v deskách "Projektový úkol
na renovaci a přístavbu sálu her v sokolovně v Praze 8 – Libni"  dále jen "ASL, PU"); 3) první patro  plán
nenalezen, patrně nedochován; 4) druhé patro (7009.4), půdorys, shodné provedení jako u
předchozích, 102x94 cm (ASL, PU); 5) řez AA'  plán nenalezen; 6) řez BB'  plán nenalezen; 7) řez
CC'  plán nenalezen; 8) řez DD' (7009.8), shodné provedení jako u předchozích, 50x94 cm (ASL,
Projektový úkol); 9) pohled jižní (7009.9a a 7009.9b), shodné provedení jako u předchozích, 50x101
(ASL, DNP; ASL, PU); 10) pohled severní (7009.10), shodné provedení jako u předchozích, 50,5x102
(ASL, PU).

•

č. 7010  V. Šourek (Technosport, závod 01  Sportinvesta): Kotelna TJ Meteor, půdorys, podélný
řez a tři detaily, whiteprint s mladšími vpisky tužkou, 1:50, 1:25, 1:20, květen 1973, signovaný,
59,4x90 cm (OKTSA, NP).

•

č. 7011  Neuvedený autor: Návrh stavebních úprav v prostoru šaten a vestibulu sokolovny TJ
Meteor Praha, půdorys, whiteprint, místy kolorovaný, popisky, 1:100, nedatovaný, nesignovaný,
opatřený schvalovacím razítkem OV z 9. 6. 1975, 46x84,5 cm (ASL, DNP).

•

č. 7012  Ing. Haintz (Železniční stavitelství Praha, závod 5): Rekonstrukce Kotelny a rozvodu ÚT,
půdorys, řez, situace (7012.1), pero na pauzovacím papíře, popisky, 1:50, 1:1000, červenec 1976,
signovaný, (ASL, srolované rozměrné plány  dále "ASL, SP"); tentýž plán (7012.2) whiteprintová
kopie (ASL, DNP).

•

č. 7013  Ing. V. Haintz (ved. proj.), Ing. Zd. Haintz (proj., mimo elektro), Švantnerová (proj.
elektro) (Železniční stavitelství Praha, závod 5), Rekonstrukce kotelny, strojovny a rozvodu ÚT: 1)
Půdorys kotelny (7013.1a), pero na pauzovacím papíře, popisky, 1:20, červen 1977, signovaný,
75x110 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.1b) whiteprintová kopie opatřená razítkem ŽSP a parafou
(OKTSA, NP, tento i ostatní plán z OKTSA uložen v deskách s PD); tentýž plán (7013.1c) totéž (ASL,
DNP); 2) Řez kotelnou AA' (7013.2a) pero na pauz. pap., popisky, 1:20, červen 1977, sign., 59x63 cm
(ASL, SP); tentýž plán (7013.2b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.2c) totéž
(ASL, DNP); 3) Řez kotelnou BB', CC' (7013.3a) pero na pauz. pap., popisky, 1:20, červen 1977,
sign., 59x63 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.3b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž
plán (7013.3c) totéž (ASL, DNP); 4) Uspořádání podest v kotelně (7013.4a) pero na pauz. pap.,
popisky, 1:50, červen 1977, sign., 42x84 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.4b) kopie, razítko ŽSP,
parafa (OKTSA, NP); 5) Detail rozdělovače a sběrače (7013.5) pero na pauz. pap., popisky, 1:10,
červen 1977, sign., 46x63 cm (ASL, SP); 6) Schéma kotelny a strojovny (7013.6a) pero na pauz. pap.,
popisky, bez měřítka, červen 1977, sign., 59,4x105 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.6b) kopie, razítko
ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.6c) totéž (ASL, DNP); 7) Půdorys suterén  alternativa
A (7013.7a) pero na pauz. pap., popisky, 1:100, červen 1977, sign., 59x84 cm (ASL, SP); tentýž plán
(7013.7b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.7c) kopie, razítko ŽSP, parafa,
schvalovací razítko OV a podpis (ASL, uloženo v deskách "Rekonstrukce rozvodu ÚT"  dále jen "ASL,
RUT"); 8) Půdorys přízemí  alternativa A (7013.8a) pero na pauz. pap., popisky, 1:100, červen 1977,
sign., 59x84 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.8b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž
plán (7013.8c) kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací razítko OV a podpis (ASL, RUT); 9) Půdorys 1.
patra  alternativa A (7013.9a) pero na pauz. pap., popisky, 1:100, červen 1977, sign., 59x84 cm (ASL,
SP); tentýž plán (7013.9b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.9c) totéž (ASL,
DNP); tentýž plán (7013.9d) kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací razítko OV a podpis (ASL,
RUT); 10) Půdorys suterén  alternativa B (7013.10a) pero na pauz. pap., popisky, 1:100, červen 1977,
sign., 59x84 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.10b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž
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plán (7013.10c) kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací razítko OV a podpis (ASL, RUT); 11)
Půdorys přízemí  alternativa B (7013.11a) pero na pauz. pap., popisky, 1:100, červen 1977, sign.,
59x84 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.11b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán
(7013.11c) kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací razítko OV a podpis (ASL, RUT); 12) Půdorys 1.
patra  alternativa B (7013.12a) pero na pauz. pap., popisky, 1:100, červen 1977, sign., 59x84 cm
(ASL, SP); tentýž plán (7013.12b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.12c)
kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací razítko OV a podpis (ASL, RUT); 13) Montážní schéma,
stoup. 16 (7013.13a) pero na pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign., 59x95 cm (ASL, SP); tentýž
plán (7013.13b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.13c) totéž (ASL, RUT);
14) Montážní schéma, stoup. 79 (7013.14a) pero na pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign.,
46x78 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.14b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán
(7013.14c) totéž (ASL, RUT); 15) Montážní schéma, stoup. 914 (7013.15a) pero na pauz. pap.,
popisky, 1:50, červen 1977, sign., 59x95 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.15b) kopie, razítko ŽSP,
parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.15c) totéž (ASL, RUT); 16) Montážní schéma, stoup. 1518
(7013.16a) pero na pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign., 45x78 cm (ASL, SP); tentýž plán
(7013.16b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.16c) totéž (ASL, RUT); 17)
Montážní schéma, stoup. 1921 (7013.17a) pero na pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign.,
45x78 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.17b) kopie, razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán
(7013.17c) totéž (ASL, RUT); 18) Montážní schéma, stoup. 1'5' (alternativa A) (7013.18a) pero na
pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign., 58x75 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.18b) kopie,
razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.18c) kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací
razítko OV a podpis (ASL, RUT); 19) Montážní schéma, stoup. 89 (alternativa A) (7013.19a) pero na
pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign., 39x80 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.19b) kopie,
razítko ŽSP, parafa (OKTSA, NP); tentýž plán (7013.19c) kopie, razítko ŽSP, parafa, schvalovací
razítko OV a podpis (ASL, RUT); 001) Vzduchotechnika kotelny (7013.20a) pero na pauz. pap.,
popisky, 1:50, červen 1977, sign., 59x105 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.20b) kopie, razítko ŽSP,
parafa (OKTSA, NP); D1) Řezy kotelny, AA', BB', CC' (7013.21a) pero na pauz. pap., popisky,
1:50, červen 1977, sign., 59x77 cm (ASL, SP); tentýž plán (7013.21b) kopie, razítko ŽSP, parafa
(OKTSA, NP); E1) Elektroinstalace, liniové schéma (7013.22) pero na pauz. pap., popisky, bez
měřítka, červen 1977, sign., slepený ze dvou archů a nyní rozlepený, 56x88 cm (ASL, SP); E2)
Elektroinstalace, návrh rozvaděče rk (7013.23) pero na pauz. pap., popisky, bez měřítka, červen
1977, sign., slepený ze tří archů a nyní v jednom spoji rozlepený, 37x158 cm (ASL, SP); E3)
Elektroinstalace, kotelna, strojovna (7013.24) pero na pauz. pap., popisky, 1:50, červen 1977, sign.,
38x67 cm (ASL, SP); E4) Elektroinstalace, suterén (7013.25) pero na pauz. pap., popisky, 1:100,
červen 1977, sign., 59x63 cm (ASL, SP); E5) Elektroinstalace, přízemí (7013.26) pero na pauz. pap.,
popisky, 1:100, červen 1977, sign., 59x63 cm (ASL, SP);
•

č. 7014  Ing. Hainz, ing. Výborná (KORT), Rozšířený investiční záměr na přístavbu haly míčových
her TJ Meteor Praha ŽSP5: 1) Situace (7014.1) whiteprint, popisky, 1:1000, nedat., nesign., 50x60 cm
(ASL, uloženo v deskách "Rozšířený investiční záměr na přístavbu haly míčových her TJ Meteor Praha
ŽSP5"  dále jen "ASP, RIZ"); 2) Situace, zastavovací (7014.2a) pero na pauz. pap., popisky, 1:500,
nedat., nesign., 50x47 cm (ASL, SP); tentýž plán (7014.2b) kopie téhož (ASP, RIZ); 3) Suterén, alt. A
(7014.3a) pero na pauz. pap., popisky, 1:200, nedat., nesign., 50x60 cm (ASL, SP); tentýž plán
(7014.3b) kopie téhož (ASP, RIZ); 4) Suterén, alt. B (7014.4a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.4b) kopie (ASP, RIZ); 5) Přízemí, alt. A (7014.5a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.5b) kopie (ASP, RIZ); 6) Přízemí, alt. B (7014.6a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.6b) kopie (ASP, RIZ); 7) 1. patro, alt. A (7014.7a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.7b) kopie (ASP, RIZ); 8) 1. patro, alt. B (7014.8a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.8b) kopie (ASP, RIZ); 9) 2. patro, alt. A (7014.9a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.9b) kopie (ASP, RIZ); 10) 2. patro, alt. B (7014.10a) jako předch. plán (ASL, SP); tentýž plán
(7014.10b) kopie (ASP, RIZ); 11) řez podélný (7014.11a) jako předch. plán, 25x53 cm (ASL, SP);
tentýž plán (7014.11b) kopie (ASP, RIZ); 12) řez příčný, alt. A i B (7014.12a) jako předch. plán,
25x53 cm (ASL, SP); tentýž plán (7014.12b) kopie (ASP, RIZ);

•

č. 7015  Zd. Formánková (technická zpráva, půdorysy), Trpková (řezy a pohledy), ing. Šefránek
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(vedoucí skupiny), (KORT Praha), TJ Meteor Praha, zaměření stávajícího stavu: 1) Výškopisné a
polohopisné zaměření, whiteprint, 1:500, září 1978, signováno, 59,5x63 cm; 2) 1. podlaží  447
(7015.2), jako u předchozího plánu, 59,5x84 cm; 3) 2. podlaží + 0 (7015.3), jako předchozí; 4) 3.
podlaží + 500 (7015.4), jako předchozí; 5) 4. podlaží galerie + 950 (7015.5), jako předchozí; 6) Příčný
řez 11' (7015.6), jako předchozí, 45x84 cm; 7) Příčný řez 22' (7015.7), jako předchozí; 8) Příčný řez
33' (7015.8), jako předchozí; 9) Pohled jižní, jako předchozí; 10) Pohled severní, jako předchozí;
11) Pohled západní, jako předchozí; 12) Fotogokumentace  dle seznamu plánů pouze v jednom
paré, nedohledána nebo nedochována (veškeré plány uloženy v ASL, DNP).
•

č. 7016  Trpková (situace), Formánková (půdorysy), Haintz (projektant), Šefránek (projektant,
vedoucí skupiny) (KORT Praha), Rekonstrukce sokolovny a přístavba haly míčových her –
projektový úkol (uloženo v deskách PÚ): 1) Situace (7016.1), whiteprint, popisky, 1:500, listopad 1978,
signováno, 34x62 cm (uloženo v ASL v deskách "Rekonstrukce sokolovny a přístavba haly míčových her –
projektový úkol"  dále jen "ASL, RSP"); 2) Situace, širší vztahy, inž. sítě (7016.2), whiteprint, popisky,
1:1000, listopad 1978, signováno, 45x60 cm (ASL, RSP); 3) Půdorys 1. podlaží (7016.3), whiteprint,
popisky, 1:100, listopad 1978, signováno, 79x96 cm (ASL, RSP); 4) Půdorys 3. podlaží (7016.4),
whiteprint, popisky, 1:100, listopad 1978, signováno, 70x103 cm (ASL, RSP);

•

č. 7017  Ing. arch. Jan Mysliveček (KORT Praha), Rekonstrukce sokolovny s přístavbou haly,
studie k projektovému úkolu: Jižní pohled (7017.1), whiteprint, 1:100, nedat., sign., 45x120 cm (ASL,
RSP); Západní pohled (7017.2), whiteprint, 1:100, nedat., sign., 30x84 cm (ASL, RSP); Severní
pohled (7017.3), whiteprint, 1:100, nedat., sign., 45x126 cm (ASL, RSP); 1. podlaží  447 (7017.4),
whiteprint, 1:100, nedat., sign., 52x84 cm (ASL, RSP); 2. podlaží + 0 (7017.5), whiteprint, 1:100,
nedat., sign., 52x84 cm (ASL, RSP); 3. podlaží + 320 (7017.6), whiteprint, 1:100, nedat., sign., 52x84
cm (ASL, RSP); 4. podlaží + 640 (7017.7), whiteprint, 1:100, nedat., sign., 52x84 cm (ASL, RSP); Řez
AA' (7017.8), whiteprint, 1:100, nedat., sign., 30x84 cm (ASL, RSP);

•

č. 7018  Ludmila Hosová (projektant), ing. Květuše Drašarová (hlavní inženýr projektu)
(Stavokonstrukce Praha, projekční středisko Znojmo), TJ Meteor Praha  rekonstrukce sociálního
zařízení tělocvičny, architektonicko  stavební řešení: 1) Půdorys suterénu, řezy (7018.1),
whiteprint, 1:50, prosinec 1987, sign., 43x77 cm; 2) Půdorys přízemí (7018.2), jako předchozí, 43x98
cm; 3) Skladba stropu (7018.2), jako předchozí, 25x60 cm; 4) Stavební prostupy pro ležatou
kanalizaci (7018.4), jako předchozí, 1:100, 59x70 cm (plány uloženy v OKTSA, NP, v deskách s PD).

•

č. 7019  Kvido Pevný (projektant), ing. Květuše Drašarová (hlavní inženýr projektu)
(Stavokonstrukce Praha, projekční středisko Znojmo), TJ Meteor Praha  rekonstrukce sociálního
zařízení tělocvičny, zdravotně technické instalace: 1) Půdorys suterénu , kanalizace  vodovod
(7019.1), whiteprint, 1:100, prosinec 1987, sign., 59x61 cm; 2) Půdorys suterénu soc. zař., kanalizace
(7019.2), jako předchozí, 1:50, 43x60 cm; 3) Půdorys přízemí, kanalizace (7019.3), jako předchozí
plán, 41x84 cm; 4) Podélné řezy 1, kanalizace (7019.4), jako předchozí, 1:100, 1:50, 41x78 cm; 5)
Podélný řez 2, kanalizace (7019.5), jako předchozí, 1:50, 47x90 cm; 6) Podélný řez 3, kanalizace
(7019.5), jako předchozí, 41x80 cm; 7) Půdorys suterénu, vodovod (7019.7), jako předchozí, 44x63 cm
8) Půdorys přízemí, vodovod (7019.8), jako předchozí, 43x79 cm; 9) Axonometrie vody, vodovod
(7019.9), jako předchozí, bez měřítka, 46x85 cm (plány uloženy v OKTSA, NP, v deskách s PD).

•

č. 7020  Kvido Pevný (projektant), ing. Květuše Drašarová (hlavní inženýr projektu)
(Stavokonstrukce Praha, projekční středisko Znojmo), TJ Meteor Praha  rekonstrukce sociálního
zařízení tělocvičny, ústřední vytápění: 1) Půdorys suterénu, kanalizace  vodovod, whiteprint, 1:50,
prosinec 1987, sign., 55x63 cm (OKTSA, NP, uloženo v deskách s PD).

•

č. 7021  Ing. Zdeněk Sukop (projektant), ing. Květuše Drašarová (hlavní inženýr projektu)
(Stavokonstrukce Praha, projekční středisko Znojmo), TJ Meteor Praha  rekonstrukce sociálního
zařízení tělocvičny, vzduchotechnická zařízení: 1) Půdorys suterénu (7021.1), whiteprint, 1:50,
prosinec 1987, sign., 55x85 cm; 2) Půdorys přízemí (7021.2), jako předchozí, 49x73 cm (OKTSA, NP,
uloženo v deskách s PD).

•

č. 7022  Ing. Jiří Drašar (projektant), ing. Květuše Drašarová (hlavní inženýr projektu)
(Stavokonstrukce Praha, projekční středisko Znojmo), TJ Meteor Praha  rekonstrukce sociálního
zařízení tělocvičny, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody: 1) Půdorys suterénu (7022.1),
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whiteprint, 1:50, prosinec 1987, sign., 49x56 cm; 2) Půdorys suterénu (7022.2), jako předchozí, 27x42
cm; 3) Půdorys přízemí (7022.3), jako předchozí, 35x71 cm; 4) Rozvaděč ROV (7022.4), jako
předchozí, bez měřítka, 30x21 cm (OKTSA, NP, uloženo v deskách s PD).
•

č. 7023  Epik Praha, Dispozičněprovozní schéma (plán na úpravu prostor Sazky), půdorys,
xerokopie kolorovaná oranžovým fixem, rozměry částečně kótovány, 1:100, nedatováno, nečitelně
signováno, 30x42 cm (OKTSA, NP).

•

č. 7024  Ing. Jiří Svoboda, Rekonstrukce kotelny, Sokol Libeň: Situace, řez přípojkou (7024.1),
xerokopie opatřená razítkem zpracovatele a schvalovacím razítkem středočeských plynáren,
rozměry částečně kótovány, 1:500, 1:50, květen 1992, signováno, 30x42 cb; Podélný profil, vzor,
příčný řez (7024.2), whiteprint opatřený razítkem zpracovatele, rozměry částečně kótovány, 1:1000,
květen 1992, signováno, 30x42 cm; Vnitřní plynovod (7024.3), whiteprint opatřený razítkem
zpracovatele, rozměry částečně kótovány, 1:15, květen 1992, signováno, 47x84 cm (plány uloženy v
OKTSA, NP).

•

č. 7025  Martin Flanderka, Zdravotnické zařízení, Praha 8, Zenklova 37/2, stavební profese: 1) plán
chybí, patrně situace shodná se ZTI; 2) Půdorys, starý stav (7025.2), whiteprint opatřený razítkem a
parafou zpracovatele a schvalovacím razítkem OV, popisky, kótováno, 1:50, prosinec 2000,
signováno, 42x59 cm; 3) Půdorys, nový stav (7025.3), shodné provedení i rozměry; 4) Řez AA'
(7025.4), xerokopie, shodně provedená jako předchozí plány, bez schv. raz., 30x42 cm (plány uloženy
v OKTSA, NP, uloženo v deskách s PD).

•

č. 7026  Martin Flanderka, Zdravotnické zařízení, Praha 8, Zenklova 37/2, ZTI: 1) Situace (7026.1),
xerokopie opatřená razítkem a parafou zpracovatele, 1:1000, prosinec 2000, signováno, 30x21 cm; 2)
Kanalizace  svodné potrubí (7026.2), whiteprint s dodatečnými vkresbami tužkou, opatřený
razítkem a parafou zpracovatele, popisky, kótováno, 1:50, prosinec 2000, signováno, 42x59 cm; 3)
Kanalizace  připojovací potrubí ( (7026.3), shodné provedení i rozměry; 4) Vodovod (7026.4),
shodné provedení i rozměry (plány uloženy v OKTSA, NP, uloženo v deskách s PD).

•

č. 7027  Ladislav Vančát, Zdravotnické zařízení, Zenklova 37/2, Praha 8 (elektro): Elektroinstalace
 silnoproud (7027.1), whiteprint opatřený parafou zpracovatele, 1:50, prosinec 2000, signováno,
42x59 cm; RH  stávající oceloplechová rozvodnice (přezbrojená) (7027.2), xerokopie, schéma bez
měřítka, nedat., nesign., 30x42 cm (plány uloženy v OKTSA, NP, uloženo v deskách s PD).

•

č. 7028  Vladimír Blažek, Zdravotnické zařízení, Praha 8, Zenklova 37/2, Rekonstrukce ústředního
vytápění: Půdorys (7028.1), whiteprint, bez měřítka (1:50), 18. prosince 2000, signováno, 42x59 cm;
schématický řez (7028.2), whiteprint, bez měřítka (patrně 1:50), 18. prosince 2000, signováno, 29x67
cm (plány uloženy v OKTSA, NP, uloženo v deskách s PD).

•

č. 7029  Ing. Pavel Jakoubek, Libeňská sokolovna, rekonstrukce střešních teras: 1) Půdorysy střech
(7029.1), xerokopie, částečně kótováno, popisky, 1:100, březen 2005, signováno, 30x42 cm; 2) Příčný
řez (7029.2), shodné provedení i rozměry; 3) Jižní terasa, detaily příčného řezu (7029.3), 1:10, jinak
shodné provedení i rozměry (plány uloženy v OKTSA, NP); 4) Jižní terasa, detail zídky se
zábradlím  plán v projektové dokumentaci uveden, nenalezen.

•

č. 7030  Ing. Otto Chlumský, Sokolovna Libeň, zdokonalení otopné soustavy: 1) 1. nadzemní
podlaží (suterén) (7030.1), upravená kopie plánu č. 7013.10, prosinec 2009, razítko a podpis
projektanta, dodatečná úprava fixami z r. 2011, schvalovací razítko OV z téhož roku; 2) 2. nadzemní
podlaží (přízemí) (7030.2), upravená kopie plánu č. 7013.11, jinak totéž provedení; 3) 3. nadzemní
podlaží (1. patro) (7030.3), upravená kopie plánu č. 7013.12, jinak totéž provedení; 4) 4. nadzemní
podlaží (2. patro) (7030.4), upravená kopie plánu č. 7015.5, jinak totéž provedení (plány uloženy v
OKTSA, NP).

•

č. 7031  Ing. arch. Marie Švábová (nová situace kotelny), Ing. Otto Chlumský (kotelna, strojovna
půdorys, řez), Sokolovna Libeň, rekonstrukce kotelny: Suterén / 1. NP, nová situace kotelny
(7031.1), xerokopie, popisky, změny jsou zakresleny do plánu č. 7015.2, 1:200, prosinec 2009,
signováno, 30x42 cm; Kotelna, strojovna  půdorys, řez (7031.2), xerokopie, popisky, částečně
kótováno, 1:50, opatřeno razítkem a podpisem autora a schvalovacím razítkem OV, prosinec 2009,
signováno, 42x59 cm (plány uloženy v OKTSA, NP).
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•

č. 7032  Bc. Jan Koráb, Drobné stavební úpravy za účelem vzniku centra volnočasových aktivit: F1)
1NP  stávající stav (7032.1), půdorys a řez, xerokopie, popisky, částečně kótováno, 1:50, opatřeno
razítkem a podpisy projektanta a schvalovacím razítkem OV, únor 2013, signováno, 59x84 cm; F2)
Nové a stávající konstrukce  schéma (7032.2), půdorys, jinak shodné provedení jako předchozí
plán, 30x42; F3) 1NP  nový stav (7032.3), půdorys a řez, jinak shodné provedení, 59x84 cm; F1) 
stávající stav (7032.4), patrně korigovaný plán stávajícího stavu (7032.1), xerokopie, 21x30 cm (plány
uloženy v OKTSA, NP).

Plány jiných objektů
•

•

•

•

•

•
•

č. 8001  Karel Vocetka: Cvičiště ku sletu Barákovy župy dne 2. června 1901 v Libni, půdorys, dva
řezy, detail, pero na pauzovacím papíře, rozměry částečně kótovány, popisky, měřítko 1:10 uvedeno
u detailu, ostatek bez měřítka (půdorys patrně 1:200, řezy patrně 1:100), 2. května 1901, signovaný,
38x49 cm (ASL, PMD).
č. 8002  Josef Landkamer (?): Návrh tribuny pro veřejné cvičení Sokola v PrazeVIII, pohled,
půdorys, řez, situace, pero černým a červeným inkoustem na papíře, rozměry kótovány, grafické
měřítko, 1:100 a 1:720 (situace), popisky, 1909, podpis J. Landkamera, podpis a razítko tesaře Josefa
Šíly, podpisy jednatele a starosty, razítko Sokola, orazítkovaný kolek 30 h, na rubu podpisy komise z
3. září, podpis mag. rady a schvalovací razítko z 6. září 1909, 38x64 cm (ASL, PMD).
č. 8003  Josef Šíla (?), Návrh slavnostního cvičiště pro tělocvičnou jednotu Sokol v Praze VIII:
půdorys, pohled a dva řezy (8003.1), whiteprint, popisky, částečně kótováno, grafické měřítko, 1:200
a 1:100 (řezy), červen 1910, podpis tesaře Josefa Šíly, podpisy jednatele a starosty, razítko
slavnostního výboru Sokola, orazítkované kolky 2x30 h, na rubu podpisy komise z 9. července,
podpis mag. rady a schvalovací razítko z 19. července 1910, 59,5x74 cm; řezy tribunou, půdorys a
situace (8003.2), whiteprint, popisky, částečně kótováno, grafické měřítko, 1:100 (řezy), 1:200
(půdorys), 1:720 (situace), červen 1910, ostatek jako na předchozím plánu, 35,5x61,5 cm (oba plány
uloženy v ASL, PMD).
č. 8004  Neznámý autor: Novobarokní trojramenné schodiště (téměř určitě nejde o návrh pro
budovu Sokola), pohled, tužka na kartonu, nedatováno, nesignováno, bez měřítka, 60x44 cm (ASL,
PVD).
č. 8005  Neznámý autor: Půdorys neidentifikované budovy (možná souvisí se snahou Sokola získat
starší kovové šnekové schodiště z rekonstruované Sporobanky (Ústřední banky českých spořitelen),
neboť v plánu je jich zakresleno hned několik a zobrazený prostor by vsuktu mohl být bankovní
pobočkou), whiteprint, částečně kótováno, bez měřítka, nedatováno, nesignováno, 46x85 cm (ASL,
PVD).
č. 8006  Neuvedený autor: rozhlasová kabina (patrně určená pro fotbalové hřiště),
nefotografováno, (ASL, DNP)
č. 8007  Neuvedený autor: Půdorysy Sokolích bud, 1987, nefotografováno, (ASL, SP)
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Ikonografie
Poznámka: Fotografie jsou v ASL většinou uložené volně, bez jakékoli katalogizace, či pořádacího systému, často
nalepené na tuhých kartonech a původně nepochybně zarámované a vystavené. Mladší fotografie jsou z části uloženy v
papírových obálkách s uvedenou dataci či nalepené na velkých formátech papíru s popisem, také zjevně sloužících k
prezentaci, patrně v nějaké vývěsce. Až na několik výjimek proto nelze danou fotografii v rámci ASL přesněji
lokalizovat a proto od toho bylo upuštěno.
Místo
• č. 1001  Libeňský zámek, před 1897, černobílá fotografie, dům čp. 2 je mimo záběr (zakryt školní
budovou), patrný je ovšem navazující plot a v jedné linii pokračující čelní štítová stěna obytné či hospodářské
budovy zámeckého dvora (AHMP).
• č. 1002  Dům čp. 2, před 1906, zvětšená, kolorovaná a silně retušovaná fotografie (ASL)
• č. 1003  Demolice domu čp. 2, 1906, černobílá fotografie, v popředí je patrné libeňské tržiště, vpravo
obytná budova obecního dvora a vzadu mohutná střecha budovy zámeckého dvora (AHMP)
• č. 1004  Dům Č. Kratochvíla, před demolicí roku 1895, zvětšená kolorovaná fotografie, na místě
tohoto domu posléze vzniklo obecní tržiště, z jehož parcely byla následně vydělena stavební parcela sokolovny
(ASL)
• č. 1005  Libeňské tržiště, 18951909, zvětšená kolorovaná fotografie (ASL)
• č. 1006  Obecní dvůr čp. 2, 1906, černobílá fotografie (AHMP)
Výstavba
• č. 2001  Staveniště před položením základního kamene, 1909, černobílá fotografie (ASL)
• č. 2002  Položení základního kamene, 1909, černobílá fotografie (ASL)
• č. 2003  Dokončení hrubé stavby, 1910, reprodukce černobílé fotografie (120 let TJ Sokol Praha 
Libeň, 2004, originál nedohledán)
19101914
• č. 3001  Dokončená budova, čelní pohled, 1910, reprodukce černobílé fotografie, patrně R.
Kříženecký (Památník dvacetipětiletého trvání tělocvičné jednoty Sokol v PrazeLibni, 1910)
• č. 3002  Dokončená budova, pohled od severovýchodu, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 3003  Dokončená budova, pohled od jihovýchodu, ostatek jako u předchozí fotografie (otištěno
také v Architektonickém obzoru, 1911)
• č. 3004  Vestibul po dokončení, ostatek jako u předchozí fotografie (otištěno v Architektonickém
obzoru, 1911)
• č. 3005  Velký sál po dokončení, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 3006  Severní přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 3007  Velký sál v průběhu slavnostního otevření budovy, 1910, černobílá fotografie (ASL)
• č. 3008 – Průčelí budovy po dokončení, 1910, reprodukce černobílé fotografie, Anton Schroll & Co
(Prager Neubauten, Wien 1911, obr. 30A)
• č. 3009 – Detail štukové výzdoby průčelí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 3010 – Sokolovna po dokončení, 1912, novodobá reprodukce historické černobílé kolorované
fotografie (ASL, dvě provedení)
• č. 3011  Trubačský sbor na terase budovy, 1910, dobová reprodukce černobílé fotografie (ASL)
• č. 3012  Žáci na dvoře za budovou, 1910, černobílá fotografie (ASL)
• č. 3013  Cvičitelský sbor mužů na dvoře za budovou, 1910, černobílá fotografie (ASL)
• č. 3014  Muži se světelnými kužely na terase budovy, 1910, reprodukce černobílé fotografie (120 let
TJ Sokol Praha  Libeň, 2004, originál nedohledán)
• č. 3015  Muži se světelnými kužely na terase budovy, 1910, reprodukce černobílé fotografie
(webové stránky jednoty, originál nedohledán)
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č. 3016  Trubačský odbor jednoty na terase budovy, 1910, reprodukce černobílé fotografie (webové
stránky jednoty, originál nedohledán)
č. 3017  Skupinová fotografie mužů na dvoře za budovou, 1912, černobílá fotografie (ASL)
č. 3018  Velký sál, patrně mezi lety 19121914, eventuálně 19191921, černobílá fotografie (webové
stránky jednoty, originál nedohledán)

První světová válka
• č. 40014003  Skupinová fotografie při odkopávání pozemku vedle budovy, 1914, eventuálně 1915,
černobílá fotografie (ASL)
• č. 4004  Celkový pohled na sokolovnu od severovýchodu, 19141918, černobílá fotografie (ASL,
album Lazaret v tělocvičně Sokola libeňského)
• č. 4005  Skupinová fotografie pacientů v jižním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 40064008  Ošetřování pacientů, podle všeho ve výčepu, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4009  Skupinová fotografie personálu lazaretu na severní terase, jako u předchozí fotografie
(dochováno v ASL i jako samostatná fotografie, na níž jsou tužkou vepsána jména lékařů)
• č. 4010  Skupinová fotografie na severní terase, ostatek jako u předchozí fotografie (v albu
dochována dvojmo, na jednom z exemplářů z větší části tužkou vepsána jména zachycených osob)
• č. 4011  Skupinová fotografie personálu lazaretu, pravděpodobně na jevišti či "estrádě"
hudebníků, 21. listopadu 1914, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4012  Skupinová fotografie zdravotních sester na severní terase, ostatek jako u předchozí
fotografie
• č. 4013  Zdravotní sestry v severním (?) přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4014  Zdravotní sestra ošetřující pacienty v severním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4015  Skupinová fotografie na neurčené terase, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4016, 4017  "Tři králové" na severní terase, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4018  Skupinová fotografie v severním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4019  Skupinová fotografie na jižní terase, 24. 7. 1916, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4020  Skupinová fotografie v severním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4021  Fotografie muže v severním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4022  Skupinová fotografie v jižním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4023  Pohled do velkého sálu, ostatek jako u předchozí fotografie (v albu dochována dvojmo)
• č. 4024  Skupinová fotografie na severní terase, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4025  Pohled do velkého sálu, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4026  Skupinová fotografie vojáků na dvoře za budovou, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4027  Skupinová fotografie na jižní terase, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4028  Pacienti na lůžkách v severním přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4029  Pacienti na jižní terase, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4030  Sedící žena na jižní terase, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4031  Momentka z jižního přísálí, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4032  Momentka na galerii velkého sálu, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4033  Snímek vzniklý dvojexpozicí na galerii velkého sálu, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4034  Skupinová fotografie na jižní terase , ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 4035  Vojáci orající odkopaný pozemek vedle sokolovny, patrně 1915, černobílá fotografie (ASL)
• č. 4036  Vojáci sázející brambory na tomtéž pozemku, ostatek jako u předchozí fotografie
19181939
• č. 5001  Celkový pohled na budovu od jihovýchodu, po roce 1929, černobílá fotografie a skleněný
negativ (ASL)
• č. 5002  Celkový pohled na sokolovnu a gymnasium od jihovýchodu, zřejmě kolem poloviny
třicátých let 20. století, černobílá fotografie (ASL)
• č. 5003  Skupinová fotografie žaček (?) na dvoře za budovou, černobílá fotografie (ASL)
• č. 5004  Zástup lidí stojící na dvoře za budovou, černobílá fotografie (ASL)
• č. 5005  Skupinová fotografie členů vedle budovy, 1920, černobílá fotografie (ASL)
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č. 5006  Účastníci mezisletových závodů, 1923, černobílá fotografie (webové stránky jednoty,
originál nedohledán)
č. 5007  Cvičitelský sbor mužů v severním přísálí, 1926, černobílá fotografie (ASL)
č. 5008  Cvičitelský sbor dorostenek na dvoře vedle budovy, 1926, černobílá fotografie (ASL)
č. 5009  Skupinová fotografie ve velkém sále ke 30. výročí založení ženského odboru, 1928,
černobílá fotografie (ASL)
č. 5010  Skupinová fotografie dorostenek v prostoru jeviště, 1930, černobílá fotografie (ASL)
č. 5011  Smutečně upravený velký sál při pohřbu, 1930, černobílá fotografie (ASL)
č. 5012  Dorostenci cvičící s hranoly ve velkém sále, 1931, reprodukce černobílé fotografie (Zprávy
Sokola Libeň, 1931, ASL)
č. 5013  Skupinová fotografie členů vedle budovy, 1932, černobílá fotografie (ASL)
č. 5014  Skupinová fotografie žáků vede budovy, 1932, černobílá fotografie (ASL)
č. 5015  Skupinová fotografie dorostenek vede budovy, 1932, černobílá fotografie (ASL)
č. 5016  Stará garda (?) vedle budovy, 1932, černobílá fotografie (ASL)
č. 5017  Skupinová fotografie dorostenek vedle budovy, 1938, černobílá fotografie (ASL)
č. 5018  Skupinová fotografie dorostenců (?) za budovou, 1938, černobílá fotografie (ASL)
č. 5019  Sázení stromů vedle budovy, údajně 1939, černobílá fotografie (ASL)

19451989
• č. 6001  Budova a prostor před ní od severovýchodu, 1945, barevná fotografie (webové stránky
jednoty, originál nedohledán)
• č. 6002  Prostor před budovou od jihu, 1945, barevná fotografie (webové stránky jednoty, originál
nedohledán)
• č. 6003  Pohled na průčelí od jihovýchodu, 1966, reprodukce černobílé fotografie (Almanach TJ
Meteor, 1966, ASL)
• č. 6004  Pohled do kanceláře TJ Meteor, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 60056  Pohled do kanceláře TJ Meteor, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 6007  Pohled do sázkové kanceláře, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 6008  Prosklená přepážka v sázkové kanceláři, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 6009  Pohled do malého sálu, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 60106012  Cvičící v atletickém (Srncově) sále, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 60136020  Nácvik spartakiády ve velkém sále, 1975, černobílá fotografie (ASL)
• č. 60216026  Cvičení dětí ve velkém sále, 1976, černobílá fotografie (ASL)
• č. 6027  Mikuláš rozdává dárky dětem ve velkém sále, 1976 nebo 1977, černobílá fotografie (osobní
archiv náčelníka Jiřího Nováka)
• č. 602829  Pohled na průčelí budovy od jihovýchodu, 1982 (?), černobílá fotografie (ASL)
• č. 6030  Oprava budovy pomocí vysokozdvižné plošiny, 1982 (?), černobílá fotografie (ASL)
• č. 60316036  Pohled na průčelí budovy od jihovýchodu, 1982 (?), černobílá fotografie (ASL)
• č. 60376048  Oslava 100 let jednoty, 1984, černobílá fotografie (ASL)
po roce 1990
• č. 70017014  Kotelna před a v průběhu rekonstrukce, 1992, barevná fotografie (ASL)
• č. 7015  Cvičení žáků ve velkém sále, podzim 1991, černobílá fotografie (osobní archiv náčelníka
Jiřího Nováka)
• č. 7016  Tělocvičná akademie ve velkém sále, jaro 1993, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 7017  Pohled na průčelí od jihu, jaro 1993, ostatek jako u předchozí fotografie
• č. 7018 – Pohled do vestibulu, před r. 1993, reprodukce černobílé fotografie, Ester Havlová (Emil
Králíček – zapomenutý mistr secese a kubismu (katalog výstavy), Praha 2006, s. 39.)
• č. 7019  Budování doskočiště vedle budovy, 1995, reprodukce barevné fotografie (120 let TJ Sokol
Praha  Libeň, 2004)
• č. 7020  Pohled na průčelí před rekonstrukcí, před r. 2001, barevná fotografie (ASL)
• č. 7021  Pohled na průčelí před rekonstrukcí, patrně počátek roku 2001, barevná fotografie
(webové stránky jednoty, originál nedohledán)
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č. 7022  Pohled na průčelí v průběhu rekonstrukce, 2001, ostatek jako u předchozí fotografie
č. 7023  Pohled na průčelí po rekonstrukci, počátek roku 2002, ostatek jako u předchozí fotografie
č. 70247025  Prostor před budovou při povodních, 2002, barevná fotografie (ASL)
č. 70267029, 7033  Dveřní výplně hlavního vstupu před restaurováním, 2004, barevná fotografie
(ASL, restaurátorská zpráva)
č. 7030  Původní dveřní výplň severního bočního vstupu, ostatek jako u předchozí fotografie
č. 7031  Starší dveřní výplň jižního bočního vstupu, ostatek jako u předchozí fotografie
č. 7032, 70347037  Dveřní výplně hl. vstupu v průběhu rest., ostatek jako u předchozí fotografie
č. 7038  Původní zárubeň sev. bočního vstupu v průběhu rest., ostatek jakou předchozí fotografie
č. 7039  Nově vyrobené křídlo bočního vstupu v průběhu rst., ostatek jakou předchozí fotografie
č. 70407041  Nově vyrobené výplně bočních vstupu po rest., ostatek jakou předchozí fotografie
č. 70427043  Restaurované výplně hlavního vstupu, ostatek jakou předchozí fotografie

218

Rozbor objektu
Situace
Budova libeňského Sokola680 se nachází v centrální části historické Libně při hlavní libeňské třídě, v
těsném sousedství původně středověké tvrze, později renesančně a barokně přestavěného zámku a
prakticky současně se sokolovnou vzniklých budov gymnasia a provizorního kostela. Zmíněná hlavní
libeňská třída, dnes Zenklova, v době výstavby Primátorská a po Druhé světové válce Rudé armády, tvoří
základní osu zástavby ve směru sever  jih.
Celé i dnes značně kopcovité a morfologicky složité území Libně směrem k severu stoupá ke Kobylisům
a Proseku, přičemž tento svah tvoří jednu stranu širokého údolí říčky Rokytky. Ta pramení cca 30 Km
jihovýchodně u obce Tehovec, ze severovýchodní strany se dotkne Říčan, pokračuje severozápadně na
Koloděje a Běchovice, pod nimiž se spojí s Říčanským potokem, jeho vodami posílena napojí rozlehlý
Počernický rybník, proteče Dolními Počernicemi, obkrouží historické centrum Kyjí, napojí Kyjský rybník,
dosti klikatě proteče Vysočany a pod Libní se spojí s Vltavou.
Tento druhý pro Libeň důležitý a pochopitelně o mnoho mohutnější tok se zhruba o tři kilometry
západněji, pod Petřínem, Pražským hradem a Letnou stáčí k východu a v podobě veliké kličky vytváří
kolem Holešovic mohutný meandr, který byl v minulosti doprovázen řadou ostrovů, bažinatých niv a
slepých ramen. Nejvýznamnějším z nich byl Libeňský ostrov, po regulaci Vltavy v době První republiky
proměněný na čtveřici slepých ramen přístaviště a loděnic.
Libeň v minulosti byla členěna řadou izolovaných kopcovitých útvarů a přestože některé z nich byly v
minulosti odtěženy, jiné zůstaly doposud. Pro historické centrum Libně je tak dosud podstatný táhlý kopec
ležící severně od zámku, kostela a sokolovny, historicky zvaný Zámecký vrch, dnes parkově upravený a
nazvaný Thomayerovy sady.
Urbanistickou strukturu Libně doposud určují dvě, respektive tři zásadní změny přístupu ke zdejší
zástavbě. Její nejstarší podobou je rostlá historická struktura, vytvářející v blízkosti tvrze situované na
soutoku Vltavy s Rokytkou klasickou ulicovou ves v už popsaném směru sever  jih. To se dělo zřejmě
především v raném novověku, kdy se tvrz změnila v renesanční a posléze barokní zámek. Jižně od tohoto
historického centra existovalo dnes prakticky kompletně zaniklé židovské gheto a volnou krajinu v okolí této
vsi doplňovala řada usedlostí, z části ve formě předměstských letohrádků. Právě tyto usedlosti se také v
průběhu 19. století stávaly místem působení různých manufaktur a posléze průmyslových podniků. V
bezprostředním okolí sokolovny se tato nejstarší zástavba dodnes dochovala, byť v přestavěné podobě,
především východně od Zenklovy ulice a pro tělocvičnou budovu je podstatná především v mírném
dvojitém esovitém zalomení této hlavní Libeňské třídy.
Na konci 19. století začalo docházet k postupné náhradě dosavadní přízemní či patrové zástavby Libně
novostavbami vícepatrových, z větší části obytných domů. Jejich umístění ovšem stále vycházelo z parcelace
původní rostlé struktury. Z té doby pochází v bezprostředním okolí sokolovny například školní budova
ležící proti libeňskému zámku, dnešní ZŠ Bohumila Hrabala.
Značnou nekoncepčnost této výstavby řešil na počátku dvacátého století vytvořený a schválený regulační
plán, který byl závazný pro celou dobu první poloviny 20. století, ovšem v plánovaném rozsahu nebyl nikdy
uskutečněn. Jeho dílem je například zástavba ležící východně od Zenklovy ulice za Rokytkou či zástavba
severně odsud, nad železniční spojkou do Holešovic. Okolí sokolovny se tento regulační plán dotkl
680 V následujícím textu nebude pro zjednodušení už tak obsáhlého poznámkového aparátu odkazováno na prameny citované v
kapitole "Dějiny objektu", neboť zde lze zmíněné informace včetně citace relativně snadno dohledat. Odkazováno ovšem bude na
plány a fotografie a to ve zjednodušené podobě, pouze s uvedeným číslem, jež mají plány a fotografie v příslušných soupisech, v
kapitole "Literatura, prameny, plány a ikonografe".
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především vytýčením regulačních čar, zdůrazněním zámecké budovy jako soliterní stavby obklopené parky
a nakonec i souhlasem s podobným pojetím u sokolovny. Od tohoto pojetí tělocvičné budovy se zřejmě
následně odvíjelo i urbanisticky zajímavé umístění budovy gymnasia ve svahu za ní. Dominantní řešení a
soliterní umístění budovy Sokola je přitom především výsledkem snah vedení samotné jednoty. Umístění
sousedního kostela bylo dokonce s regulačním plánem v rozporu, neboť zde byla plánována ulice,
zpřístupňující nikdy nevytvořenou zástavbu severně od Thomayerových sadů. V tomto prostoru bylo později
vytvořeno letní cvičiště Sokola a následně i fotbalové hřiště Meteoru, přičemž sportovní využití má tato
plocha dodnes.
Posledním zásadním urbanistickým vlivem, který se sice nedotkl přímo blízkého okolí sokolovny, ale
Libeň jako takovou ovlivnil zcela zásadně, byla řada značně devastujících zásahů, realizovaných v období
socialismu a spojených především s budováním různých dopravních staveb. Ty spočívaly jednak ve
vytvoření tzv. Holešovické přeložky jejíž součástí jsou i železniční mosty na Balabence, dále ve vytvoření
několika kapacitních silničních tahů s mimoúrovňovými křižovatkami z nichž největší je křižovatka Pod
vychovatelnou na rychlostní silnici R8 (dalšími silniční most nad Horovým náměstím, silniční mosty a
komunikace na Balabence atp.) a konečně ve vybudování metra a vytvoření dopravního terminálu Palmovka.
Všechny tyto zásahy byly spojeny s rozsáhlými a často i z hlediska potřeb budoucího využití nepřiměřeně
rozsáhlými demolicemi, nehledě na demolice vyvolané prostou snahou komunistického režimu Libeň
"modernizovat", což ovšem často skončilo právě jen demolicemi starší zástavby, bez vytvoření jakékoli nové
hodnoty, případně hodnoty velmi diskutabilní. Dopravní stavby navíc způsobily i odtržení některých částí
Libně, které jsou dnes zpravidla vnímány už jako součást Vysočan či Kobylis, ačkoli historicky patří do
libeňského katastru.
Jak už bylo zmíněno, vlastní okolí sokolovny těmito změnami nebylo dotčeno a lze je tak dodnes vnímat
jako jedno z klíčových míst celé čtvrti. Vedle zástavby nízkých, v jádru patrně ještě klasicistních patrových
staveb po východní straně Zenklovy ulice (čp. 22, 21, patrně i 12) zde lze najít i historizující novostavby v
podobě už zmíněné mohutné školní či budovy čp. 26 či secesí a také regulačním plánem ovlivněného
obytného domu čp. 11. V době výstavby sokolovny došlo také k parkové úpravě prostoru před zámkem a k
přestavbě tzv. obecního dvora, který byl nově zřízen v části bývalého hospodářského dvora vedle zámku. V
souvislosti s budováním budovy gymnasia byla nově prolomena ulice U libeňského zámku a v návaznosti na
něj, byť v poněkud odlišné poloze, dané snad existencí provizorního kostela, byla řízena i ulice U Meteoru.
Na takto vzniklém trojúhelníkovém pozemku byla roku 1932 zřízena zajímavá funkcionalistická novostavba
domu čp. 1545.
Zámek, sokolovnu, provizorní kostel a gymnasium spojuje to, že se jedná o památkově chráněné objekty.
Kostel navíc i to, že jej, stejně jako sokolovnu, budovala Blechova firma a velmi pravděpodobně vznikla
podle projektu Emila Králíčka.681
Sokolovna samotná je hloubkově orientovaná a původně důsledně symetricky utvářená budova, celkově
čtyřpodlažní, nepodsklepená, členitého obrysu i půdorysu. Budova je tvořena v zásadě dvěma základními
objemy, vyšší a širší příčné části přední a nižší a užší podélné části zadní. Mezi obě části budovy je ve všech
podlažích vsunuta příčná chodba, na obou koncích propojena schodišti. K nástupu do budovy slouží
prostorný, dvě podlaží zasahující vestibul, nacházející se ve středu přední části a v průčelí reprezentovaný
konvexně vypnutým objemem. Nad ním je situován malý, původně přednáškový sál, dnes nazvaný dle
přítomného uměleckého díla Alšův. Po stranách přední části budovy jsou situovány menší, dnes především
kancelářské a spolkové místnosti. Hlavní cvičební sál (Strnadův) je situován v části zadní a tvoří její hlavní
složku. Také prochází dvěma podlažími, je situován v prvním patře a doprovází jej dvojice bočních lodí, v
dobové terminologii nazývaných přísálí. Pod sálem jsou umístěny šatny a pod přísálími bývalé lázeňské
místnosti. Od západu na sál navazuje další dvojice schodišť, mezi nimiž je sevřena bývalá kotelna, prostor
jeviště a prostor pro hudbu nad ním, v dobové terminologii zvaným též estráda hudebníků. Po stranách
schodišť v nárožích se nachází další menší místnosti. Oproti hlavnímu sálu o patro snížená hmota obou
přísálí byla původně završena dvojicí teras. V místě severní terasy byl dodatečně vybudován menší
tělocvičný sál, dnes nazvaný Srncův. Většina budovy je zastřešena sedlovými střechami.
681 Viz především Tomeš (pozn. 2). Informace ohledně regulačního plánu pocházejí především z archiválií jednoty a studia
dochovaných regulačních plánů. Kvůli redukci už tak dosti obsáhlého poznámkového aparátu nebude v dalším textu na informace
uvedené kapitole "Dějiny objektu" opakovaně odkazováno. Uváděné informace lze ve zmíněné kapitole dobře dohledat na základě
jejich chronologického řazení.
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Přízemí
Poznámka k číslování místností: V současné době nemají jednotlivé místnosti v budově žádný systém číslování
a původní číslování z doby výstavby budovy nelze spolehlivě rekonstruovat, nemluvě o jeho neaktuálnosti tam, kde byly
následně provedeny změny. Pro potřeby SHP bylo proto přistoupeno k novému očíslování místností a to s použitím
jednoduchých osvědčených pravidel. První ze tři číslic vždy vychází z čísla podlaží a číslování se kromě toho snaží
respektovat dispoziční vztahy. Tam kde je to účelné, bylo jedním číslem opatřeno více souvisejících prostor nebo
číslování jinak přizpůsobeno dle potřeby.

Prostor 101  vestibul
Vestibul je řešen jako velkorysý prostor o výšce dvou podlaží. Založen je na zhruba obdélném půdorysu
a nachází se v ose budovy při hlavním průčelí na východní straně budovy. V přízemí slouží vestibul jako
nástupní prostor pro přilehlé místnosti, především pro šatny cvičenců Sokola a dále pro prostory ležící po
stranách vestibulu.
Samotný vestibul je ve středních cca 3/5 šířky prakticky v celé výšce směrem k východu konvexně
rozšířen. V centru vestibulu je vůči střednímu vstupu umístěno nástupní rameno reprezentativního,
červeným sliveneckým mramorem obloženého kubizujícího schodiště. To je ve spodní části řešeno jako
jednoramenné, v horní části jako dvouramenné, s rameny od mezipodesty pravoúhle zalomenými. Obě
ramena ústí na galerie, situované při kratších stranách vestibulu a kolmo napojené na příčnou chodbu,
tvořící komunikační osu přední části budovy. Ta je s vestibulem propojena celkem pěti velkoryse
utvářenými pravoúhlými otvory, mezi nimiž se nachází čtveřice mohutných pravoúhlých sloupů.
Pod jižní křídlo schodiště byla dodatečně, dle zpracování a použitého materiálu zřejmě až v době
socialismu, vložena lehkou příčkou vydělená šatna s širokým podávacím okénkem. Dnes daný prostor
slouží jako sklad.
Prostor vestibulu je bohatě osvěcován trojicí, respektive šesticí rozměrných obdélných okenních otvorů s
původními truhlářsky zpracovanými výplněmi, prolomenou nad zmíněnou trojicí vstupů. Trojice okenních
nik je zde i v drtivé většině ostatních okenních otvorů budovy, opatřena vyzdívanými středními pilířky
dělícími vždy dvojici samostatných úzkých a vysokých okenních rámů. Ty jsou zhruba ve výšce 2/3
opatřena poutcem. Poutec je, opět stejně jako na prakticky všech dalších okenních výplních v budově, na
čelní ploše při spodní hraně odzoben dvojicí drobných ústupků. Dále nedělené okenní výplně jsou po
stranách opatřeny kličkami, pole všeho původními mosaznými. Původní jsou jistě i závěsy. Výplň i rám jsou
jednoduché. Spára mezi omítkou a rámem je zalištována, parapet zřejmě z vnitřní strany kryje leštěný tmavý
kámen.
Podlahu prostoru tvoří původní terazzová dlažba geometricky uspořádaná do řady světlých, převážně
obdélných polí, oddělených tmavými pásy o šířce cca 30 cm. Ty zároveň lemují stěny a schodiště. Mezi
oběma typy terazza jsou z kamenných "kostiček" o velikosti cca 1,5x1,5 cm vyskládány ve dvou střídajících
se barvách (bílá, černá) linie, tvořící rozhraní obou použitých barevných směsí. Samotné terazzo je tvořeno
kamenivem o velikosti zrn cca 57 mm, přičemž ve světlém terazzu lze identifikovat kamenivo od bílé po
téměř černou, v tmavém od hnědé po černou. Terazzo je místy poškozené a popraskané, patrné jsou i mladší
vysprávky, pocházející snad z opravy v roce 1919. V jižní části vestibulu jsou v dlažbě patrné zřejmě
dodatečně provedené, kovovou trubkou vyložené otvory v relativně pravidelném rozmístění 4x2, sloužící
dle archivní zprávy patrně k umístění demontovatelných zábradlí či stolů před šatnami užívanými při
zábavách. Terazzem je opatřena i mezipodesta schodiště a obě galerie.
Stěny prostoru jsou dnes vymalované značně zašpiněným a místy poškozeným bílým či velmi světlým
monochromním nátěrem, doplněným ve spodní části velmi omláceným béžovohnědým olejovým nátěrem,
částečně se strukturovaným povrchem (linkrusta), Toutéž olejovou strukturovanou barvou jsou natřeny až
do úrovně stropu i pilíře a překlad na západní straně prostoru. Místy je přitom patrný citelně odlišný odstín
olejového nátěru, daný zřejmě jeho mladší opravou. Strop je čistě bílý. Stávající výmalba pochází dle
archivních zpráv z roku 1993 a to snad včetně zmíněného olejového nátěru.
Železobetonový strop vestibulu je opatřen kazetováním provedeném v pravidelném, obdélném rastru
5x8 mírně obdélných polí a opatřeném štukovou profilací. Ta ještě podtrhuje rafinovanou hru světel a stínů.
221

Sestává přitom celkem ze tří jednoduchých prvků. Prvním je dvojice ústupků uvnitř pole, variujících v
podstatě na vstupních dveřích použité téma rámu a výplně. Druhým drobná lišta, v podstatě zřejmě klasické
oboustranně odsazené kyma, lemující přechod vlastní železobetonové desky a nosných trámců, tvořících
onen charakteristický pravoúhlý rastr jednotlivých kazet. Třetím drobný plochý pásek, lemující pole při
spodní hraně nosného trámce. Tento prvek je přitom proveden dvojím způsobem. U běžných polí je prostě
lemuje. Trámec ovšem neprobíhá u stěn a krajní pole by tudíž byla neuzavřená, pásek zde proto běží na
opačnou stranu a tím jednak propojuje jednotlivé kazety a kromě toho v rámci našeho čtení dané struktury
potlačuje nosnou funkci trámů neboť je opticky ukončuje. Zmíněný pásek se tudíž chová trochu jako antický
meandr, přičemž tímto způsobem oběhne plochu celého stropu a tím vlastně rámuje vyšší celek než jakým
jsou jednotlivá pole. Vnitřní části jednotlivých polí zní na poklep dutě, což je v naprostém souladu s archivní
zprávou, podle níž byly při provádění stropu "náplně" mezi trámce vkládány. Jedná se tedy nepochybně o
rozměrné sádrové odlitky, dosti tenké, takže při poklepu zní téměř jako keramika, eventuálně plech. Na
jednom místě byla roku 2005 malířem pokojů zkušebně smyta vrstva novodobého nátěru, pod nímž se
objevil straší, okrovohnědý, patrně mramorovaný nátěr, působící téměř dojmem fládru. Zda jde o původní či
o mladší úpravu zatím není jasné. Popsaná barevná úprava ovšem není s dosavadními zjištěními v rozporu.
Konvexně vypjatá část průčelí se ve vestibulu projevuje jako mělká exedra, která ovšem není "probrána"
ve zdivu, nýbrž je jakoby zvenčí přisazena k pravoúhlému otvoru. Stěny jsou i zde zcela hladké. Plochý
strop exedry přímo navazuje na plochý překlad, který svou výškou odpovídá překladům pěti otvorů v
protější stěně. Členěn je plochým a velmi mělkým geometrickým štukovým dekorem, tvořeným v podstatě
pásem který je pročleněn kazetováním. Šířka tohoto pásu je ovšem větší než viditelná část kolmo se
zalamující stěny. Jemným odsazením jsou zdůrazněny i překlady okenních otvorů. Díky prudkému bočnímu
nasvícení působí celek nesmírně precizním, jakoby grafickým dojmem. Stropy pod volnými schodištními
rameny a pod bočními galeriemi jsou provedeny dobově běžným způsobem jako zdela ploché, s drobnými
neodsazenými fabiony.
Trojice vstupů do vestibulu je, stejně jako všechny vstupy do přilehlých místností, vybavena původními
dveřními výplněmi. Tyto shodně řešené mohutné rámové dvoukřídlé výplně odpovídají dochovaným
návrhům z roku 1910.682 Křídla jsou netradičně tvořena zdvojeným rámem (vnitřní vůči vnějšímu s
ústupkem) s jedinou úzkou výplní. V horní části výplně se na celou její šířku nachází prosklená část, členěná
jedním vertikálním a dvěma horizontálními příčkami do celkem šesti úzkých tabulek a zasklena fasetovým
sklem. Kromě nich slouží k osvětlování prostoru i poutci oddělené rozměrné nadsvětlíky, s výplní členěnou
celkem sedmi vertikálními příčkami do osmi úzkých obdélných tabulek, také zasklených fasetovaným
sklem. Osazené kliky a štítky jsou původní, běžného typu, ovšem s dosazenými novodobými vložkovými
zámky a s restaurátorsky zaslepenými otvory po krytce klíčové dírky. Původní jsou i závěsy vybavené
zdobnými "bambulkovými" konci. Oproti běžnému tvaru kužele na jehož konci je nasazena kulička jsou
ovšem zdobnější, tvořené hruškovitým tvarem, prstýnkem a zakončené kuličkou. Tento typ je přitom v
několika velkostech použit na všech původních okenních i dveřních výplních v budově. Měděné odkopné
plechy jsou novodobé, z restaurování v roce 2004, na vnějších stranách křídel ovšem ukradené. Z téhož
restaurování pochází i provedené fládrování v odstínu středního dubu (tmavý okr lomený hnědou), které už
je ovšem na vnější straně křídel také dosti poškozené. Špalety vstupních nik jsou obloženy mramorovými
deskami, u středních dveří dole vlevo je deska prasklá. Vzhledem k dosti hluboko osazeným dveřním
rámům vybíhá terazzo vestibulu atypicky před linii dveří a práh tudíž není osazen.
Dva krajní vstupy jsou navíc z vnitřní strany doplněny mírně dodatečně provedenými konstrukcemi
prosklených dřevěných zádveří, využívaných ke vstupu do budovy v zimních měsících. Mají rámovou
konstrukci a lichoběžný půdorys, tvořící v podstatě polovinu pravidelného šestihranu o třech stěnách.
Střední je pevná, dvě krajní jsou tvořeny dveřmi. Nároží jsou zdůrazněna vertikálními válcovými
"příložkami". Bohatě prosklené stěny (prosklená část začíná už ve výšce cca 50 cm) jsou vertikálně členěny
jednou příčkou u pevné a dvěma příčkami u pohyblivých částí. Horizontálně děleny jsou jednou příčkou,
umístěnou netypicky ve výšce cca 80 cm. Skla mají fasetované hrany. Strop zádveří rámové konstrukce
probíhá pod nadsvětlíkem v úrovni poutce, je členěn do šesti polí (2x3) a ve středu opatřen nehořlavou
deskou, signalizující zde předchozí umístění osvětlovacích těles. Dřevěná konstrukce zádveří je kompletně
fládrována odstínem blížícím se odstínu vstupních dveří (je ovšem o něco okrovější), patrně v první
682 Plán č. 4024.
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polovině devadesátých let. Atypicky utvářená válcová vertikální madla jsou ovšem vyrobena z tvrdého
dřeva a ponechána bez nátěru. Jedná se o pravidelný, plynule rozšiřovaný a opět zužovaný tvar na němž je
umístěno celkem šest podélných, mírně vystupujících "boulí". S konstrukcí dveří jsou madla spojena pomocí
mosazných koncovek.
Ostatní dveřní výplně vestibulu jsou provedeny jako dobově běžné truhlářské výrobky rámové
konstrukce. Jednokřídlé dveře, vedoucí na jihu do prostory 102, jsou usazeny poměrně hluboko v široké nice
a opatřeny širokou a plochou profilovanou zárubní. Dveřní křídlo je atypicky členěno do čtyř polí, přičemž
toto členění pravděpodobně vychází z původního použití místnosti 102 jako šatny pro zábavy a pokladny
pro výběr členských poplatků. Výplň tudíž mohla být vybavena podávacím okénkem. Tomu odpovídá
členění dvěma horizontálními příčkami na tři shodně široká pole nad sebou. Spodní je dále děleno vertikální
příčkou takže pole jsou celkem čtyři. Pravděpodobnému původnímu prosklení těchto dvou horních polí
zřejmě odpovídá to, že horizontální příčka mezi nimi je citelně užší než příčka spodní. Výplň je dodnes
vybavena původními závěsy, ovšem klika a kování jsou zcela nové, byť historizující. Výplň je fládrována,
dle provedení patrně z obnovy v šedesátých letech a odpovídá spíše světlému dubu (okr). Patrně dodatečně
je na obou stranách křídla ve spodní části připevněn měněný odkopný plech. Na vnější hraně špalet směrem
do vestibulu je osazena dvojice dřevěných ochraných roků nejasného stáří.
Chodbu před šatnami (103) s vestibulem propojuje dvojice shodných, symetricky umístěných vstupů,
situovaných pod schodištními rameny. Jeden ze vstupů byl ovšem později využit ke zpřístupnění do
vestibulu vestavěné šatny (viz výše). Plochá odeštěná zárubeň je v tomto případě osazena klasicky do líce
stěny vestibulu, s nikou otočenou směrem do chodby. Vstupy jsou opatřeny žulovými prahy, osazenými
prakticky v rovině s terazzovou dlažbou. Vzhledem k dostatečným rozměrům niky se odeštěná zárubeň
uplatňuje i na ruboví straně a shodně jsou řešeny prakticky všechny zárubně v budově. Profil zárubně je
velmi jednoduchý, tvořený pouze úzkým lemujícím páskem, doplněným ještě jednou další ploškou, kterou
bychom mohli číst jako malý oblounek, kdyby nebyla zjevně plochá a šikmo běžící. Rámová dveřní křídla
jsou dělena dvěma horizontálními příčkami do tří shodně vysokých polí, z nichž horní je vždy proskleno. Ve
styku rámu a zcela ploché výplně je i zde uplatněn drobný "seříznutý obloun". Závěsy jsou i zde původní s
"bambulkovými" konci. Jižní dveře mají, vzhledem ke způsobu využívání oddělené prostory kterou
zpřístupňují, původní zámek, kliku, štítky i s krytkami klíčové dírky a původní jsou patrně i skla. Mladším
dopňkem jsou ovšem dva přídavné zámky. Severní dveře mají osazen vložkový zámek a novou hliníkovou
kliku (resp. kouli) a štítky. Jižní dveře jsou natřeny šedě, severní mají z vnější strany roku 2014 provedený
fládr, z vnitřní bílý, resp. světle krémový nátěr.
Zajímavé zjištění přineslo zmíněné provádění nového nátěru severních dveří. Při obrušování nerovností a
uvolněných částí starých nátěrů bylo totiž na zárubni možné sledovat dochované nátěrové vrstvy, přičemž
na nejstarší fládr, pod nímž už byla pouze dosti silná vrstva bílého podkladního nátěru, byl nanesen nátěr
jasně modrý. Ten byl překryt bílou vrstvou, která ovšem mohla hrát roli podkladu a na něm byl opět
proveden fládr. Spojit tato zjištění s výsledky archivního průzkumu není snadné, přesto se zdá, že nejmladší
fládrovaný nátěr pocházel z generální opravy v roce 1960 a modrý nátěr téměř jistě z období první
republiky, pravděpodobně z opravy interiéru v roce 1929, kdy jsou lakýrnické práce doloženy a navíc mohla
z té samé opravy pocházet i obdobně razantní výmalba dalších prostor.
Téměř jistě dodatečně probouraný je vstup z vestibulu do chodby 105. Přesto je osazen původní
truhlářskou konstrukcí, velmi pravděpodobně užitou i původně pro vstup do bytu lázeňského. Důvodem
tohoto přemístění byly dispoziční změny, provedené v souvislosti se zvětšením bytu lázeňského někdy v
padesátých či šedesátých letech 20. století, po přesunu bytu sokolníka do druhého patra. Zárubeň je nižší a
užší než u dveří do chodby 102, ovšem shodně profilovaná. Rámové dveřní křídlo je členěno do čtyř polí s
tím, že je děleno jednou vertikální a jednou horizontální příčkou. Konfliktu vodorovné příčky se
zadlabávacím zámkem je dosaženo jejím snížením, takže poměr horních a spodních výplní činí více než 3/5
ku necelým 2/5. Z vnější strany je proveden nový fládr, pravděpodobně z devadesátých let, vnitřní strana
má fládr starší, pravděpodobně z roku 1960. Původní jsou závěsy, klika a štítek jsou ovšem novodobé,
hliníkové. Na vnitřní straně dveří je ovšem umístěn původní štítek přídavného zámku a to včetně krytky
klíčové dírky.
Původně zjevně prakticky shodně vypadala výplň jednokřídlých dveří do vrátnice (108). Shodná je
zárubeň i členění křídla do čtyř polí, jiné je ovšem opatření horních polí čitým sklem a navíc drobným
podávacím okénkem. Tyto úpravy jsou téměř jistě dodatečné, byť mohou být i značného stáří. I v tomto
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případě je líc nově nafládrován, zatímco rub konstrukce byl zřejmě fládrován roku 1960. Původní jsou
závěsy a zcela nová, byť poněkud historizující, je klika se štítky. Z vnějšku je navíc vstup opatřen
novodobou, samostatně uzavíranou a uzamykanou mříží svařenou z Jäckelů a kulatých prutů.
Už zmíněné schodiště s žulovými, částečně leštěnými stupni je obloženo červenými mramorovými
deskami a tentýž mramor se uplatňuje i v obkladu čela a zábradlí bočních galerií, špalet vstupních nik atp.
Spodní dva, resp. tři stupně se kubizujícím způsobem zalamují pod úhly 45° kolem spodních zábradelních
sloupků. Poslední stupeň spodního ramene je při krajních jakoby konkávně probrán, zjevně v určitém
dialogu s horními schodištními rameny, jejichž první stupeň je pro změnu při rohovém zábradelním
sloupku jakoby konkávně vypjat. Na rozdíl od barokních schodišť ovšem nejde o stupně vypjaté či probrané
v celé šíři, neboť popsané probírání či naopak vypnutí je realizováno pouze v krajních částech jinak přímo
vedené čelní plochy stupně. Všechny stupně jsou také na čelní straně vybaveny dvojitým pravoúhlým
ústupkem v podobě širšího předstupujícího, na koncích pravoúhle dolů zalomeného lemu.
Červeným mramorem obložené zábradlí je vybaveno šesti symetricky umístěnými převýšenými sloupky,
mezi nimiž probíhají čtyři šikmá pole. Sloupky jsou vybaveny o cca 1 cm předstupujícím soklem a obdobně
jednoduše jsou utvářené i prosté hranolové hlavice, v horní části probrané dvěma ústupky. V podstatě je lze
číst spíše jako dosti široké, cca 1 cm vystupující pásky. Druhý ústupek pak lze chápat jako o cca 1 cm užší
krycí desku. Spodní sloupky jsou výrazně vyšší a o něco mohutnější, střední (na mezipodestě) mají zase
hlavici utvářenou pouze úzkým páskem a chybí krycí deska. Protože jsou spodní sloupky zároveň umístěny
až na úrovně pátého stupně, jsou nejen spodní tři stupně už popsaným způsobem kolem sloupků
zalamovány, ale navíc zpředu doplněny dvojicí nízkých bloků se zaoblenou čelní částí. Podlouhlá pole
probíhající mezi sloupky jsou vytvořena vždy z celkem osmi prakticky nezdobených hranolových prvků.
Jedinými výzdobnými prvky jsou jednoduché pásky, lemující na bocích horní plochu a drobný pásek
vysoký cca 3 mm a podélně probíhající středem této plochy. Dva popsaných osmi bloků tvoří horní a další
dva spodní "horizontální" (resp. šikmou) část, čtyři zbylé citelně kratší prvky jsou jimi sevřeny a fungují jako
vertikální sloupky umístěné tak, že mezi nimi vznikají celkem tři otvory. Do nich jsou vloženy kovové,
geometricky utvářené mřížky. V podstatě jde o rastr 3x6 otvorů, přičemž v místě dvou středních sousedících
je pouze otvor jediný, dále jemněji členěny vloženým obdélným útvarem v němž se uplatňují tři kružnice a s
ostatkem mřížky je spojený šesti pásky. Na toto zábradlí pak navazuje obdobně členěné zábradlí dvojice
galerií po stranách vestibulu o pěti polích s mírně odlišně utvářenými mřížkami a dále trojice zábradlí
vložených do otvorů vedoucích do příčné chodby patra, tentokrát o dvou polích a s opět mírně odlišně
utvářenými kovovými mřížkami. Na spodních a horních sloupcích je schodiště navíc vybaveno čtveřicí
kandelábrových osvětlovacích těles, vždy o čtyřech žárovkách, pořízených roku 1993. Kromě nich je prostor
osvětlován ještě čtveřicí na stěnách vertikálně umístěných deskových zářivkových těles, opět zřejmě z roku
1993.
Obezděný prostor pod mezipodestou dodnes skrývá původní malou topnou komoru a to včetně téměř
intaktně dochovaného vybavení. Přístupna je ze severní strany původními kovovými dvířky o rozměrech
63x53 cm. Dvířka jsou provedena z masivního plechu, z vnitřní strany lemována přinýtovanými kovovými
úhelníky a nýtovány jsou i závěsy ze stáčené pásoviny. Na opačné straně jsou dvířka zajištěna dvojicí
obrtlíků a k otvírání slouží jednoduché madlo.
Stěny topné komory o rozměrech cca 1,5x2,5 m jsou omítány, strop je betonový s otisky šalovacích prken.
Zprava na komoru, už v hmotě stěny dělící vestibul od chodby 103, navazuje svislý ventilační kanál.
Oddělen je od komory tenkou příčkou s dvojicí ležatých obdélných otvorů nad sebou. Spodní menší otvor je
vybaven kovovou klapkou o rozměrech cca 30x80 cm. Její pohyb umožňovala dvojice horizontálních čepů,
umístěných po stranách v polovině výšky klapky, v téže úrovni zároveň zesílené horizontálně vedenou
přinýtovanou pásovinou. K regulaci pravděpodobně sloužilo kovové lanko po němž zde zůstala umístěna
drobná kladka.
K ohřívání vháněného vzduchu sloužila čtveřice dochovaných žebrovaných topných trubek. Nelze
přitom vyloučit že jsou, obdobně jako tomu bylo u velké topné komory, instalovány ve dvou řadách nad
sebou. V tom případě by šlo o 2x4 topné trubky. Původní se zdá i potrubí zřejmě přivádějící k těmto tělesům
páru. Jednotlivá žebra topných těles přitom nevznikla později používaným způsobem spirálovitě stáčeného
navařovaného kovového plechového pásku, u něhož se potřebného šroubovitého tvaru dosahovalo
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zvlněním, nýbrž zcela odlišně, patrně skládáním z jednotlivých, přesně padnoucích plochých dílů, snad
vyražených z masivního plechu a spojovaných svařováním. Je ovšem také možné, že jde o litinový odlitek
(konstrukce je dosti špatně přístupna a pozorování tudíž stížené). Zmíněná topná tělesa jsou umístěna tak,
že prostor horizontálně v delším směru předělují. Protože ovšem nevyplňují celý průřez komory, je zbývající
prostor předělen dřevěnou přepážkou z dosti masivních fošen. Jednotlivé fošny byly, patrně kvůli údržbě,
minimálně z části demontovatelné a ve vyjmuté poloze dnes jedno z prken v prostoru komory volně leží.
Navíc je opatřené kovovou úchytkou pro snazší manipulaci.
Nad topnými tělesy a navazující přepážkou má prostor výšku cca 0,6 m. Celková výška komory nebyla
zjištěna ovšem dle řešení druhé větší topné komory lze předpokládat, že sahá až do úrovně vodorovného
kanálu, přivádějícího pod podlahou do komory chladný vzduch. Ten byl do kanálu vháněn ventilátorem a
navíc regulován další klapkou (viz níže). Použití dvojice regulačních klapek tkvělo zjevně v tom, že první
umístěnou ve stěně v níž byl namontován ventilátor bylo regulováno množství přiváděného vzduchu,
zatímco druhou umístěnou přímo v topné komoře byla regulována teplota vháněného vzduchu. Z topné
komory odcházel ohřátý vzduch kanálem do malého sálu výše popsaným větším horním bočním otvorem.
Kanál se přitom posléze dělil na dvě větve, ústící ve dvou kratších stěnách malého sálu. Dle projektu měly
být vedeny pod horními schodištními rameny a pod dvojicí galerií proběhnout do stěn, ovšem zde zjevně
provedeny nebyly. I díky dodatečným vkresbám tužkou na prováděcím plánu vestibulu lze ovšem téměř s
jistotou určit, že topný kanál byl nakonec veden pod stropem chodby 103.683
Dodatečným zásahem se zdá být prosekání tenké příčky z topné komory vlevo, do prostoru pod
spodním schodištním ramenem. To mělo zjevně za cíl přivést parní potrubí ke dvojici radiátorů, osazených
po stranách spodního schodištního ramene. Prosekaný otvor byl dle dobře patrného obrysu zakryt,
pravděpodobně dřevěnou deskou. Bez zajímavosti není, že ve vestibulu po stranách topné komory byly
radiátory zřejmě osazeny od počátku, neboť je zde zachycuje prováděcí plán.684 Jeden z nich se navíc na
svém místě v později oddělené šatně pod jižním schodištním ramenem dochoval dodnes. Později byl nově
osazen na kovové konzolky vytvořené z dvojice úhelníků a dnes už není připojen ke stávajícímu rozvodu
ústředního topení. Jedná se o shodný typ radiátoru se zdobenými nožkami a dalšími charakteristickými
detaily, jaký se dochoval v nice schodiště 203 (viz níže). Dodatečné osazení dvou dalších těles do vestibulu je
pochopitelné, neboť původní dva nevelké radiátory rozlehlý prostor jistě nemohly uspokojivě vytopit.
Stávající litinové radiátory, osazené mimochodem z části na tomtéž místě, pochází z rekonstrukce topení v
roce 1978.
Severně od vstupů je ve východní stěně vestibulu osazen základní kamen. Jedná se o hladký žulový
kvádr o rozměrech 31x51cm, mírně předstupující před líc omítky a s vytesaným datem položení, podle
archiválií dodatečně. Jižně od vstupů jsou pak umístěna patrně původní litinová dvířka o rozměrech cca
60x20 cm, kryjící neurčené zařízení rozvodu elektřiny. Dvířka jsou opatřena silnou vrstvou nátěrů,
způsobujících špatnou čitelnost reliéfních prvků. Přesto je patrné, že jsou rámována lištou se secesním
ornamentem a ve středu opatřena reliéfně provedeným znakem Hlavního města Prahy a textem Elektrické
podniky Královského hlavního města Prahy, Patent (patrně) L.U.
S původní elektrickou instalací souvisí ještě jeden pozoruhodný relikt, kterým je původní pojistková
skříň. Umístěna je v rozměrné nice v západní stěně v úrovni přízemí jižně od schodiště, v prostoru později
odděleném dodatečnou příčkou. Vzhledem k umístění v obdélné ležaté nice bylo zařízení kryto pouze z
přední strany a to dvojkřídlou výplní. Zpracování i použité detaily (zámek, štítky, závěsy) jsou vysloveně
nábytkové. Celek vrcholí drobnou profilovanou římsou, křídla rámové konstrukce mají hladké výplně,
upevněné pomocí drobné profilované lišty, profilovaná je i klapačka a celá konstrukce působí velmi
subtilním dojmem. Z elektrického vybavení se nedochovalo mnoho, ovšem tyto pozůstatky přesto dávají
dosti plastický obraz. V přední části stropu niky ústí řada porcelánových koncovek kovového potrubí,
kterým byl elektrický rozvod po budově protažen. V zadní části stropu a ve stěně niky se dochovala řada
otvorů po upevnění kabelů i elektrických zařízení. Jejich přesné umístění a rozměry navíc fixuje v průběhu
fungování skříně provedený bílý nátěr. Velmi sugestivně působí i část dochovaných drobných smaltovaných
tabulek, rozlišujících jednotlivé pojistky a vypínače.
683 Plán č. 4004.
684 Plán č. 3005.6. V plánu 5001 je sice jejich umístění odlišné, ovšem jedno z těles by kolidovalo se základním kamenem a proto je
jejich přesun na nové místo zcela pochopitelný. Plán 3005.6 byl kromě toho vypracován jistě později.
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Nad mezipodestou schodiště je v ose vestibulu osazena původní prosklená, zrcadly vyložená kovová
schránka na dary, usazená v mramorové desce o rozměrech 58x53 cm, olemované zdvojenou lištou a s
vytesaným původně zlaceným textem NA ZDAR. Vedle praktického účelu měla schránka jistě také
symbolický význam, neboť zdůrazňovala původ finančních prostředků vynaložených na výstavbu budovy.
V osách bočních stěn na galeriích jsou pak umístěny ve dvacátých letech 20. století osazené obdélné
mramorové pamětní desky z bílého, resp. světle šedého mramoru o rozměrech cca 60x130 cm. Desky
tloušťky 2,5 cm jsou na hranách prostě okoseny, při rozích upevněny pomocí čtyř šroubů s mohutnými
polokulatými hlavami a na spodní straně neseny dvojicí jednoduchých čvrtválcových konzol. Severní deska
nese vysekaný zlacený text: "Památce bratrů / padlých ve válce světové 1914  1918 / 'Abychom svobodně mohli žít
my  / v oběť jste život svůj přinesli Vy'" na jižní desce je vysekaný zlacený text: "V čele se svým starostou, bratrem
/ Františkem Filipem, / postavilo roku 1909 členstvo budovu tuto / sobě i budoucím / a věnovalo ji výchově v sokolské
vytrvalosti, národní kázni / a lidské pospolitosti". Navzdory zjevně shodnému návrhu se poněkud liší použitý
typ písma, odstín zlacení textu i barva kamene desky. Samozřejmá myšlenka, že jedna z desek
pravděpodobně vznikla dodatečně je zajímavě korigována výpovědí písemných pramenů, podle nichž
desky sice vskutku vznikaly postupně, ovšem dosti těsně po sobě. Severní deska v létě roku 1924, jižní na
počátku roku 1925. Zhotovení desek bylo ovšem zadáno podle nejnižší nabízené ceny a tudíž dvěma
různým kamenickým firmám.
Původní řešení vestibulu z části dokumentují dochované archiválie, především plány a písemný
materiál. Cenným ikonografickým pramenem je ovšem fotografie, otištěná roku 1911 v časopise
Architektonický obzor. Z ní vyplývá, že prostor byl malířsky zdoben pomocí secesní geometrické malby. Tu
tvořily jednak tmavší linky lemující jednotlivé hrany a otvory, dále pod stropem probíhající tmavší
vodorovný pás a úseky malovaného vlysu a nakonec geometrickým malovaným vzorem výrazně zdobený
strop. Zde byla malířská výzdoba provedena jak v jednotlivých kazetách tak na spodní ploše křížících se
nosných trámců. Kazety přitom zjevně nebyly vybaveny původně plánovanou plastickou výzdobou,
odlévány ze sádry ale přesto byly. Barevnost výmalby samozřejmě z černobílé fotografie není zřejmá a ani
archiválie se k ní nevyjadřují. Na předních schodištích ovšem byly zachyceny zbytky okrové výmalby,
doplněné snad šedivým soklem a červenými linkami. Nějaká obdobná barevnost se proto dá předpokládat i
zde. Okrovohnědá mramorovaná úprava, snad původní, byla pak zachycena i ve výplních stropních polí
vestibulu. Sokl velmi pravděpodobně barevností odpovídal barevnosti mramorového obkladu, který ostatně
nad horními schodištními rameny mramorové desky přímo tvoří.
Kromě řešení barevnosti dokládá fotografie také původní podobu dvojice osvětlovadel na stropě.
Archiválie dokládají v celé budově použití "osrámových žárových lamp". Od počátku bylo také počítáno s
instalací kandelábrů umístěných na sloupky schodiště. V době výstavby ovšem instalovány nebyly, neboť
elektrickými podniky nabízené se i v méně nákladné variantě zdály vedení jednoty příliš drahé. Kdy přesně
k instalaci kandelábrů došlo nevíme, ale roku 1927 kdy bylo usneseno "opatřiti světla na kandelábrech na
schodišti matnými koulemi", zde už jistě byly. Inventář budovy z roku 1932 pak uvádí "čtyři lustry mosazné
tříramenné a 16 mléčných koulí na lustr". Hypoteticky přitom můžeme tyto kandelábry spojit se zprávou,
podle níž jednota získala roku 1913 od magistrátního praesidia "čtyři tříramenné lustry", kteeré by tudíž byly
na schodišti instalovány právě od tohoto roku.
Z mladších úprav zmiňují archiválie malování po skončení první světové války. K této výmalbě se
vztahuje velmi odsuzující hodnocení umělecké komise ČOS z roku 1923. Nic konkrétního o ní ale nevíme a
lze se jen dohadovat, že členy umělecké komise pobuřovala nejspíše případná konzervativnost či
provinčnost této výmalby. O jaký typ výmalby mohlo případně jít nám navíc naznačuje zpráva z roku 1924,
podle níž hodlal nejmenovaný bratr vymalovat místnost hudebního odboru "barokovým slohem". Z roku
1924 máme zprávu o malování kolem nově osazených pamětních desek. Roku 1928 bylo provedeno
demontovatelné zábradlí před šatnami, sloužící k zamezení návalů při zábavách. To mohlo být umisťováno
právě ve vestibulu, neboť se zde dochovaly už zmíněné otvory v podlaze. Další malování máme doloženo
roku 1929 ale kromě pravděpodobného spojení s nalezeným modrým nátěrem jedné zárubně, hypotetickým
přiřazením červenooranžového nátěru v příčné chodbě 2. patra a s barevně dosti odvážnou výmalbou
malého sálu o ní také nevíme mnoho.
Další doložené malování proběhlo po roce 1945, roku 1960 a nakonec roku 1993, ze kdy patrně pochází
současná podoba. Zvolený odstín olejového nátěru přitom podle všeho vychází z barevnosti mramorového
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obkladu schodiště. O výmalbě z roku 1960 víme, že měla být na stěnách provedena "dvěma středními tóny".
Kromě toho je zmíněna oprava linkrusty a olejové nátěry soklů. Z toho zřejmě plyne, že linkrusta byla ve
vestibulu provedena už dříve. V přilehlé, přímo navazující chodbě a schodištích (201203) přitom byl
nalezen hráškově zelený olejový nátěr, který by snad bylo možné s opravou v roce 1960 ztotožnit. K tomuto
zelenému olejovému nátěru se navíc patrně váže hnědě malovaný sokolový pás. Tato zelenohnědá výmalba
samozřejmě mohla být provedena i později, například při rekonstrukci ústředního topení roku 1978.
Zelenou výmalbu "sokolovny" máme každopádně doloženou ještě ve druhé polovině osmdesátých let. 685
Stávající výmalba tudíž zřejmě vskutku vznikla až roku 1993.
Kdy vznikla oddělená místnost pod jižním ramenem schodiště sloužící jako šatna při šibřinkách a dalších
zábavách není jasné. Téměř jistě to ale bylo období socialismu, možná současně se vznikem sběrny Sazky,
neboť Sazkou využívaná místnost 102 zřejmě původně sloužila i jako šatna pro zábavy. Obdobně nejasný je
původ osvětlovadel, zachycených na schodišti na fotografii z konce osmdesátých či počátku devadesátých
let 20. století.686 Skleněný kryt ve tvaru komolého, vzhůru se rozšiřujícího kuželu s výrazně přečnívající
talířovou stříškou byl nesen hladkou svislou, dosti tenkou tyčí a celek silně připomínal typ svítidla,
používaného v padesátých letech jako drobnější vnější svítidlo. Osazeny byly zřejmě také až v období
socialismu, byť nelze vyloučit možnost, že tato svítidla pocházela už z poválečné obnovy.

Prostory 102108  místnosti přístupní z vestibulu
Dnes kancelářská místnost 102 je opatřena původními, už popsanými vstupními dveřmi a původními
okenními výplněmi. Ty jsou zdvojené, horizontálně dělené poutcem umístěným o něco níže než činí 2/3
výšky okenního rámu, střední okno je dole opatřeno dvěma okenními křídly, úzká boční okna křídlem
jedním. Nahoře mají všechna okna vždy po jednom křídle a otvírána jsou do strany. Kování je většinou
původní, nátěr má světle krémovou barvu a dochovány jsou i vnitřní dřevěné parapetní desky. Nově jsou z
vnitřní strany osazeny mříže svařované z diagonálně vedených, dosti slabých prutů, opět s krémovým
nátěrem. Recentně je místnost v zadní části předělena sádrokartonovou příčkou. V ose místnosti je v západní
stěně dochována zazděná vstupní nika, v níž je dnes osazena kovová skříň z období socialismu. Hladké
omítky jsou zjevně převážně původní, strop je klenut do traverz, podlaha je pravděpodobně betonová,
opatřená linoleem a zcela novodobým kobercem.
Původně byla byla místnost budována jako šatna pro zábavy, zadní, příčkou oddělená část měla sloužit
jako předsíň bytu lázeňského. Kdy došlo k odstranění příčky není jasné, ovšem zřejmě se tak stalo hned při
pronajmutí sousedních místností úřadu práce. Místnost 102 v té době fungovala především jako úřadovna
jednoty pro placení příspěvků, později jako hovorna. Od šedesátých let 20. století do počátku let
devadesátých byla místnost součástí sběrny Sazky. Z té doby pochází i dvojice fotografií, dobře
dokumentující tehdejší využití a podobu místnosti. V jižní stěně byl prolomen široký otvor opatřený
prosklenou kovovou výplní se třemi podávacími okénky. Na počátku devadesátých let byl ovšem zazděn,
stejně jako západněji od něj situovaný vstup do vedlejších místností, patrně původní.
Chodba 103 je vsunuta mezi vestibul a šatny. Půdorysně odpovídá střední části příčné chodby horních
podlaží, ovšem v přízemí nikdy v plné délce neprobíhala a od počátku byla předělena příčkami.
Komponována je symetricky, což zdůrazňuje i čtveřice "pilastrů" situovaných po dvou při stěnách obou
delších stran ve střední části chodby. Symetricky rozmístěna je i čtveřice shodných dvoukřídlých vstupů a to
tak, že vstupu z vestibulu v protější zdi zrcadlově odpovídá vstup do šatny. Podlaha je opatřena terazzem,
přičemž je dobře patrná oprava z roku 1919, kdy bylo zrušeno "propadlo" (výtah na nářadí). Vedle tohoto
opraveného obdélného místa je v ose místnosti umístěn také původní litinový poklop revizní šachty
kanalizace o velikosti 46,5x46,5 cm. Jeho umístění odpovídá faktu, že právě v tomto místě se spojují tři
základní větve původní kanalizace a otvorem by měla být přístupna dvojice protilehlých šachet, v nichž byly
odpady instalovány.687
Dvojice dvoukřídlých dveřních výplní vstupů do šaten (109 a 110) téměř zcela odpovídá už popsané
dvojici výplní ve vstupech do vestibulu. Natřena je světle krémovou barvou a na obou dveřích jsou osazeny
685 Za toto sdělení velice děkuji paní Evě WatsonJones, která budovu ve druhé polovině osmdesátých let navštěvovala v rámci tělesné
výchovy nedalekého libeňského gymnázia. Na onu hráškově zelenou barvu se dle tohoto sdělení "nedá zapomenout".
686 Fotografie č. 7018.
687 Plán č. 5013.
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vložkové zámky, u ženské šatny (110) s původními štítky i klikou, u mužské (109) s novými hliníkovými
štítky a původní klikou. Na obou je také namontován nový samozavírač dveří značky GEZE. Kromě těchto
čtyř vstupů se v chodbě 103 nachází při východní straně severní stěny ještě vstup do prostory 104. Ten je
osazen prakticky shodnou jednokřídlou dveřní konstrukcí jako už popsaný vstup z vestibulu do chodby 105
a to včetně zárubně. Rozdílem je citelně menší šířka a také provedení jednotlivých výplní. Pouze pravá
spodní výplň je původní, dřevěná. Levá spodní výplň je nahrazena větrací mřížkou s drobnými čtvercovými
otvory a obě horní výplně jsou nahrazeny poloprůhledným sklem, dle archiválií už od počátku. Konstrukce
je natřena světle krémovou barvou a osazena novým vložkovým zámkem, novými hliníkovými štítky a
hliníkovou klikou.
Stěny prostory jsou patrně z větší části vybaveny původními omítkami, ve spodní části natřeny
béžovohnědým omyvatelným olejovým nátěrem, vršek je bílý, stejně jako strop. Ten nemá fabiony a jak už
bylo uvedeno výše, patrně ukrývá topné kanály vedoucí od malé topné komory a původně temperující malý
sál a obě lázeňské prostory. Osvětlení je zářivkové, patrně z konce 20. nebo počátku 21. století.
Už zmíněný prostor 104 ukrývá pozoruhodný relikt lázeňského provozu, původní dřevěnou, z části
prosklenou stěnu, oddělující čekárnu lázní od pokladny a skladu prádla. Celý neveliký prostor dělí na dvě
poloviny. Pravděpodobně v obou tvoří podlahu beton a obě jsou zaklenuty průběžnou segmentovou
klenbou. Stěna sama je rámové konstrukce, vertikálně členěna dvěma příčkami do tří polí, z nichž střední je
citelně užší. Ve východním poli jsou situovány dveře, v západním dosti veliké podávací okno. Horizontálně
je stěna dělena dvěma. respektive třemi příčkami. Spodní je pochopitelně v místě vstupu přerušena,
pokračuje však v členění dveřního křídla, další probíhá v úrovní překladu dveří i podávacího okna, poslední
tvoří z konstrukčního hlediska nikoli příčku, ale horní rám dřevěné stěny, neboť nad ním pokračuje
vertikálními příčkami shodně členěný nástavec. Spáru mezi oběma rámy kryje plochá lišta.
Spodní plná pole jsou dále členěna jednou vertikální příčkou na dvě a to i na dveřní výplni, střední pole
prosklená poloprůhledným, z části téměř jistě původním sklem, horní pole opět prosklena. Pole v nástavci
jsou pak kupodivu překryta z jedné strany prkny, přestože měla být zřejmě původně prosklena, neboť v
opačném případě by zřejmě byla rovnou opatřena pevnými výplněmi odpovídajícího tvaru. Celá konstrukce
zarazí svou nezdobností, neboť hrany ani jiné části nejsou profilované či jinak zdobené. Že jde skutečně o
původní konstrukci dokládá především dochované původní kování dveří a to jak závěsy, tak původní klika
a štítky.
Pozici a z části i podobu prosklené dřevěné stěny dokládají dobové plány a zmiňují ji i archivní prameny.
Severní stěna je samozřejmě mladším doplňkem a stěna se původně otvírala rovnou do prostory 125.
Prostor 105 je předělen na chodbu a koupenu, používanou dnes jako sklad a úklidová komora. Klenut je
do traverz, podlahu chodby tvoří patrně beton krytý kobercem, stěny mají (vyjma příčky) patrně převážně
původní omítky. Kromě už popsané dveřní výplně vstupu z vestibulu obsahuje prostor ještě typovou dveřní
výplň v ocelové zárubni, osazenou v příčce oddělující koupelnu, a dále původní rámovou výplň osazenou v
původní zárubni a vedoucí do prostoru 106. Ta je osazena v nice otočené směrem do chodbičky, tedy "proti
pohybu" a zjevně je provedena podle téhož návrhu, jako ostatní jednokřídlé dveřní výplně v přízemí. I zde
jsou ovšem dvě horní výplně nahrazeny poloprůhledným sklem. Konstrukce je natřena světle krémovou
barvou a má zcela původní kování (vč. zámku). V západní stěně tj. v místě původního vstupu do kustodova
bytu je ponechána nika.
Prostor byl původně budován jako předsíň bytu kustoda (sokolníka), po dispozičních změnách
souvisejících s nastěhováním pobočky úřadu práce ovšem sloužil jako jeho ložnice a původní vstup byl
zazděn. V šedesátých letech pak prostor začal sloužit jako předsíň bytu lázeňského, v oddělené části vznikla
jeho koupena a podle všeho teprve tehdy byla na svá současná místa osazena dvojice původních rámových
dveřních výplní.
Také prostor 106 je dodatečně předělen příčkou, v níž je dodnes dobře patrná dvojice zazděných
podávacích okének. Menší jižní část slouží jako přístupová chodbička k místnosti 107, větší severní část je
pronajata jako kancelář. I v tomto prostoru tvoří strop klenba do traverz. Podlaha je fošnová a to patrně i v
přední chodbičce kde je na ní položeno linoleum a pod nimi patrně dřevotřískové velkoplošné desky. Dveřní
konstrukce z chodbičky do místnosti 107 i do severní části prostory 106 je novodobá typová a osazená v
ocelové zárubni. Jediným straším prvkem je původní okenní konstrukce, osvětlující severní část prostory. Ta
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vychází z řešení dalších oken v přízemí. Je zdvojena a tvořena dvěma těsně vedle sebe osazenými okenními
rámy s poutcem. Mezi oba vnější rámy je vsunut úzký zděný pilířek, sahající od roviny fasády až k
vnitřnímu rámu, který je, vzhledem k otvírání obou křídel dovnitř, větší než rám vnější. Horní i dolní část
okenní výplně je opatřena jedním, do strany otvíravým okenním křídlem, zaskleným vždy jedinou tabulí.
Konstrukce je natřena světle krémovou barvou a opatřena původními kličkami i závěsy. Z vnější strany je
osazena dvojice mříží, které zjevně vycházejí z podoby mříží na oknech místnosti 122, ale jsou dosti
novodobé, svařované.
Podle původního projektu mělo jít o kancelář jednoty, ovšem následně se místnost stala kuchyní bytu
lázeňského, podle všeho přístupnou přímo z čekárny lázní. Po zrušení lázní zde zjevně byly zřízeny
kancelářské místnosti TJ Meteor (matrika a pokladna).
Místnost 107 fungující dnes jako matrika jednoty je klenuta do traverz, s pravděpodobně převážně
původními omítkami a zřejmě s dřevěnou fošnovou podlahou na níž jsou položeny velkplošné, patrně
dřevotřískové desky a linoleum. Původní okenní konstrukce je shodná s kancelářskou částí prostory 106 a to
včetně vnějších mříží.
Místnost byla projektována jako pokoj bytu kustoda ovšem záhy se stal pokojem bytu lázeňského. Jako
takový fungoval až do zrušení lázní a následně byl využíván tělovýchovnou jednotou. Dnes je zde umístěna
matrika.
Místnost 108 dnes slouží jako vrátnice. Strop tvoří klenba do traverz, okenní konstrukce odpovídá okenní
konstrukci místnost 102, ovšem není zde osazena mříž. Na podlaze je položeno linoleum, pod ním
velkoplošné dřevěné desky. Dochována by zde mohla být dřevěná fošnová podlaha. Zprávám z padesátých
let 20. století odpovídá provedení pod stropem volně místností běžící kouřové roury.
Místnost byla projektována jako kuchyně bytu kustoda a tou i zůstala, ovšem po změně dispozice se
zároveň stala nástupním prostorem celého dvouprostorového bytu. Původně mělo být do vestibulu
prolomeno pouze okno 150x50 cm, ovšem nakonec zde byla osazena už popsaná dveřní konstrukce. Po
přestěhování bytu sokolníka do druhého patra zde byla zřízena vrátnice.

Prostory 109112  šatny a sprchy
Mužské šatny 109 jsou přístupny z chodby 103 a vzhledem k jejich umístění ve střední části budovy
postrádají přímé osvětlení. Kromě už zmíněného vstupu z chodby 103 obsahuje prostor ještě vstup do
jižního zadního schodiště (113), vstup do ženských šaten (110) a vstup do WC a sprch (111). Celý prostor je
podélně členěn řadou mohutných sloupů (celkem tři, čtvrtý je součástí stěny vymezující sprchy) a další řada
sloupů je pojata do příčky, dělící mužské a ženská šatny, takže s projevují ve formě "pilastrů". Jihovýchodní
a jihozápadní kout je, shodně jako kouty velkého sálu o patro výše, zaoblen (poloměr cca 60 cm).
Strop je v místě sloupů podélně členěn řadou betonových trámců s okosenými hranami. Okos je přitom
proveden způsobem běžným u tradičně provedených tesařských konstrukcí, tj. se šikmým náběhem cca 10
15 cm od stěny (resp. v tomto případě sloupu). Samotná plocha stropu nese viditelné otisky bednění. Jižní
část stropu je snížena do úrovně trámců, neboť je zde veden kanál teplého vzduchu od topných komor a to,
dle původního projektu, jednak od velké komory do velkého sálu a dále od malé topné komory do bývalých
lázeňských prostor.688
Kromě toho se v místnosti dochovaly i další prvky a konstrukce, které podle všeho souvisí s větráním.
Nejviditelnější z nich je mohutný hranolovitý útvar o výšce cca 70 cm, který probíhá pod stropem při
západní stěně nad vstupem do zadního schodiště. Jeho šířka zřejmě odpovídá šířce velké topné komory,
která se nacházela v místě stávajícího pánského WC. Jedná se o kanál který dle plánové dokumentace
přiváděl teplý vzduch od topné komory do dvou výdechů v jižní části velkého sálu a kromě toho snad i do
šatny samotné, neboť se zde těsně pod stropem dochoval ležatý otvor krytý původní děrovanou mřížkou.
Vyloučit ale nelze ani možnost, že tímto otvorem byl vzduch naopak odváděn. Napojen by v tom případě
byl zřejmě na kanál odvádějící o podlaží výše "zkažený" vzduch z jižního přísálí. Mřížka je rámována
plochou pásovinou s charakteristickými oblými lemy v níž se navíc výrazně uplatňují polokulaté hlavy
upevňovacích šroubů. K regulaci větracího otvoru zřejmě sloužily uvnitř skryté lamely či klapka, a to
pomocí ocelového lanka či kovového řetízku. V horní části mřížky se totiž dochovala drobná, osově
688 Plán č. 5001 a 5008.

229

umístěná kladka a k upevnění druhé obdobné kladky jistě sloužil kovový úchyt, dochovaný na spodní hraně
ventilačního kanálu. Odtud bylo lanko či řetízek nepochybně vedeno horizontálně k jedné ze stěn a po
průchodu přes třetí (také nedochovanou) kladku ve vhodné výšce upevněno pomocí kovové úchytky.
Ventilačními kanály jsou i další dva hranolové útvary probíhající pod stropem. První z nich probíhá
souběžně s výše popsaným kanálem, cca dva metry východněji od něj a to téměř souběžně se stěnou sprch,
ovšem tak aby (od západu) minul pilíř pojatý do stěny sprch. Kanál má vnější průřez cca 30x30 cm a slouží
ventilaci sprch. Zda se jedná o původní ventilační kanál nebo naopak jde o mladší doplněk není jasné.
Zřejmé ovšem je, že tento kanál vznikl dříve než stávající sprchy, neboť jako existující jej zachycuje jejich
projektová dokumentace. Druhý zmíněný hranolový útvar má šířku cca 100 cm a výšku cca 30 cm a je
umístěn těsně za prvním pilířem od východu. Podle všeho se jedná o "mimoúrovňové" křížení kanálu
vedoucího teplý vzduch do lázní s kanálem vedoucím teplý vzduch k východnímu ze dvou zmíněných
výdechů. Dle archiválií byly zmíněné kanály vytvořeny z "rabitzovy hmoty", na některých z nich jsou ovšem
patrné otisky bednění, takže jejich dna patrně vznikla betonáží.
Ventilaci sloužila také dvojice čtvercových mřížek o rozměrech cca 35x35 cm, které se nachází ve dvou
úrovních nad sebou ve východní části jižní stěny. Spodní otvor je těsně nad podlahou a horní přímo pod
stropem. Spodní mřížka je zjevně původní, provedená podobně jako už zmíněná obdélná ventilační mřížka
nad vstupem do zadního schodiště, ovšem vzhledem k umístění logicky větraná nikoli kladkou, nýbrž
dochovanou pákou s okem na konci. Tou byly ovládány uvnitř umístěné vertikální lamely. Horní otvor má
větrací mřížku odlišnou, přičemž jde zjevně o dosti novodobou náhradu mřížky původní. Oba otvory dle
plánové dokumentace sloužily odvodu "zkaženého" vzduchu.689
Těsně vedle vstupu z chodby 103 se dochovala dosti nízká obdélná nika, která dle plánové dokumentace
původně sloužila k umístění radiátoru. Druhý radiátor byl dle téhož plánu umístěn na boční části topné
komory. Omítky na stěnách jsou patrně převážně původní, opatřené bílým nátěrem, doplněným tmavě
šedým olejovým nátěrem ve spodní části stěn. Podlaha je dlážděna maloformátovou keramickou dlažbou
(dlaždice 10x10 cm) z druhé poloviny sedmdesátých let a z téže úpravy pochází i svařované kovové zeleně
natřené "klece", vytvářející uprostřed prostoru jednotlivé kóje a po obou delších stranách místnosti "čistou" a
"nečistou" chodbu. Prostor je osvětlen zářivkovými tělesy pověšenými od stropu na řetízcích, patrně už z
šedesátých let. Podél jižní stěny je pod stropem veden izolovaný rozvod topení a k vytápění slouží dvojice
radiátorů ze sedmdesátých let 20. stol.
Vstup do zadního schodiště (113) je vybaven shodnou dvoukřídlou truhlářskou výplní jako vstup do
chodby 103 a tatáž konstrukce je použita i u dvoukřídlých dveří, propojujících v severní stěně mezi druhým
a třetím pilířem od východu mužské a ženské šatny (110). Zde ovšem chybí klika i štítek, horní pole není
prosklené a dveře jsou natřené šedou barvou, použitou pro olejový nátěr spodní části stěn. Dveře do
zadního schodiště pak jsou opatřeny světle krémovým nátěrem a mají původní kliku i štítky, zámek je
ovšem novější, vložkový a i zde je namontován nový samozavírač dveří. Dveře vedoucí do sprch a WC (111)
jsou zcela novodobé typové v ocelové zárubni.
Místnost byla původně ženskou šatnou a byla až do sedmdesátých let vybavena volně stojícími
dřevěnými skříňkami. Roku 1932 jich tu inventář uvádí 86 a kromě toho 600 věšáků na šaty (téměř jistě šlo o
kovové háčky, osazené na nějakém vodorovně připevněném prkně na stěně, jaké máme fotograficky
dokumentovány z obou přísálí), lavice, zrcadlo atp. Prostor byl podle inventáře osvětlen devíti světly.690
Podlaha byla původně pouze betonová a od počátku byly z prostory příčkami vyděleny sprchy, které kromě
toho obsahovaly i záchody (viz níže). Roku 1913 také proběhly určité nespecifikované úpravy ventilace
místnosti, protože šatny nebylo možné dobře větrat. Zaměření z roku 1978 ukazuje na boční stěně topné
komory a navazující stěně sprch celkem tři umyvadla. Dvě umyvadla, každé se dvěma kohouty, v šatně
uvádí i inventář z roku 1932, velmi pravděpodobně na shodném místě.
Ženské šatny (110) jsou o jedno pole sloupů nesoucích betonovou konstrukci stropu širší, ale jinak jsou
zrcadlovou obdobou mužské šatny. Shodné je řešení stropu i ventilačních kanálů, novodobých klecí i
novodobé dlažby na podlaze. Odlišnosti jsou pouze v detailech. U ventilačních otvorů ve východní části
severní stěny jsou dochovány obě původní mřížky, horní včetně řetízku a horizontálních vnitřních
ventilačních lamel. Odlišností je také řada kovových nabílených dvířek, umístěných na spodní straně kanálu
689 Ibidem.
690 Viz Inventář (pozn. 443), s. 9.
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vedoucího pod stropem podél severní stěny. Ty ukrývají rozvod elektřiny, ve stávajícím provedení zjevně z
rekonstrukce po roce 1945. Kromě rozvodu topení běží po severní stěně také plynové potrubí. Původní
dveřní výplň vstupu na schodiště 114 je opatřena původním štítkem, ovšem klika je novodobá, plastová a i
zde je namontován nový samozavírač. Na dveřní výplni vedoucí do šatny mužů (109) je dochován původní
štítek, klika ale chybí. Prostor původně fungoval jako mužská šatna. Inventář z roku 1932 zde uvádí 128
skříněk na šaty, 712 věšáků, 13 světel a shodně jako v ženských šatnách dvě umyvadla. 691 Zaměření z roku
1978 zde ovšem už zachycuje umyvadlo pouze jediné.
Prostor 111 obsahuje mužské sprchy a WC a zaujímá po přestavbě z roku 2001 nejen plochu původních
sprch, nyní o třech sprchových kójích, ale obnáší i plochu zrušené a zcela přestavěné velké topné komory.
Vstup byl při té příležitosti přesunut západněji. Chodbovitý prostor bývalé topné komory slouží v přední
části jako předsíň celého sociálního zařízení s dveřmi do přilehlých sprch, v zadní části, odstíněné příčkou
provedenou na polovinu šířky, funguje jako WC s dvěma pisoárovými mušlemi a splachovacím záchodem v
samostatné, dveřmi uzavírané místnůstce. Zároveň je z této prostory kovovým poklopem v podlaze
přístupna síť podzemních kanálů pod budovou (viz dále).
Použité dlažby, obklady, sádrokartonové podhledy a další konstrukce a zařizovací předměty zcela
odpovídají době vzniku roku 2001 a v rámci SHP jim není nutné věnovat větší pozornost. Z původního
řešení prostoru se zjevně žádné konstrukce kromě obvodového zdiva nezachovalo.
Původní podobu velké topné komory známe z dochovaného původního plánu a její fungování lze dobře
rekonstruovat na základě analogie dochované malé topné komory. I zde byly umístěny žebry opatřené
trouby, připojené na rozvor parního topení. Dle dochované plánové dokumentace jich mělo být deset,
uspořádaných ve dvou úrovních těsně nad sebou (tj. 2x5) a paralelně vedených po celé délce komory. Truby
byly uloženy na čtveřici příčně umístěných a do zdí zasekaných traverz. Regulaci teploty vzduchu
zajišťovala dvojice svislých kanálů v západní stěně, jimiž byl jistě i zde pomocí regulačních klapek k
ohřátému vzduchu přimícháván vzduch chladný a tím docilováno výsledné teploty.
Ženské sprchy a záchod (112) si i po přestavbě v roce 2001 zachovaly původní rozsah. I zde se ovšem
poněkud změnil vstup (je posunutý poněkud západněji). Kromě umyvadel a sprchových kójí je zde v
samostatné místnůstce umístěné WC. Provedení i zde plně odpovídá době vzniku a z hlediska SHP není
nutní se jím výrazněji zabývat.
Původní podoba sprch a záchodů není známa z žádného plánu. Víme, že jednotlivé sprchové kóje byly
odděleny betonovými příčkami a také, že příčka mezi mužskými a ženskými sprchami byla roku 1913
odstraněna, neboť ženy prý sprchy nepoužívaly a mužům jejich sprchy nestačily. Zřejmě v téže podobě je
zachycuje i inventář z roku 1932. Ten uvádí sprchy jako jednu položku, tedy stále spojené. Dle inventáře
obsahovaly 4 metry dlouhou lavici, jakousi vaničku, věšák, šest sprch a dvě světla. Záchody inventář
neuvádí, ale není důvod pochybovat o jejich přítomnosti, neboť je zmiňují prameny z doby výstavby.692
Prostor si lze nejspíše představit jako podlouhlou místnost se šesti sprchovými kójemi po jedné straně a
záchody na obou koncích, eventuálně uprostřed. Konkrétní řešení sprch není známo ani pro rok 1978, neboť
zaměření zachycuje pouze dvě samotné místnosti bez příček a zařizovacích předmětů. Že ovšem v mezičase
došlo k nějaké stavební úpravě je dosti evidentní. Velikost obou místností odpovídala velikosti současné
(ovšem bez plochy topné komory). Pouze jedno zakreslené umyvadlo v ženské šatně (110) pak implikuje
nějaké další umyvadlo v přilehlé ženské sprše (112), která byla podstatně rozsáhlejší než sprcha mužská
(111).
Před rekonstrukcí v roce 2001 muži navíc užívali sprchy umístěné v prostoře 117. Jejich vznik není
nikterak doložen, víme pouze o jejich užívání v devadesátých letech 20. století. Teoreticky mohlo jít o sprchy
původně sloužící dílně, umístěné v době socialismu v nárožní místnosti 117, sprchy tvořící součást zázemí
kotelny, případně o sprchy vzniklé až na počátku devadesátých let. Zaměření ze sedmdesátých let je
každopádně nezaznamenává.693

691 Ibidem, s. 8.
692 Ibidem, s. 11.
693 Za informaci o těchto sprchách na tomto místě velice děkuji náčelníku jednoty Jiřímu Novákovi.
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Prostory 113115  zadní schodiště a bývalá kotelna
Jižní zadní schodiště (113) propojuje jako jediné všechna podlaží budovy. Jedná se o samonosné
dvouramenné schodiště, tvořené žulovými stupni a betonovými podestami a mezipodestami. Ve snaze
vyrovnat se s poměrně malou šířkou jsou stupně u mezipodesty vytáčeny a naopak, obvodová zeď je zde
konkávně probrána tak, aby bylo docíleno dostatečné šířky ve střední části mezipodesty. Míra vytočení
jednotlivých stupňů se přitom děje v závislosti na výšce jednotlivých podlaží. Proto je výraznější mezi
prvním a druhým patrem, neboť první patro má výšku 5 metrů, než mezi přízemím a prvním patrem, kdy
přízemí má výšku "pouhých" 4,5 metru. Druhé patro má výšku dokonce 5,3, ovšem k vytáčení stupňů zde
nedochází. Jedná se totiž pouze o schodiště na půdu a proto jsou obě poslední ramena užší, čili může být
užší i mezipodesta. Navíc zde jsou kratší stupně, neboť spodní ramena mají nášlapnou plochu širokou 30
cm, zatímco horní pouze 28 cm. Podesty i mezipodesty jsou na hraně neseny betonovým průvlakem.
Vzhledem k popsanému zalamování stupňů při mezipodestách jsou i průvlaky mezipodest zalamovány.
Podlaha spodní části prostory byla původně řešena jako terazzová ale po rekonstrukci kotelny v
sedmdesátých letech bylo terazzo při provádění nových kouřových kanálů nahrazeno novodobými
terasovými betonovými dlaždicemi. Z téže doby pochází i dvojice kovových krytů, sloužících bezpochyby ke
kontrole tehdy vybudovaných kouřových kanálů. Původní Terazzo se ovšem dochovalo na na podestách a
mezipodestách schodiště.
Dodatečně vloženými příčkami jsou pod spodním schodištním ramenem vytvořeny dvě drobné
místnůstky, přístupné dvojicí vstupů s rámovými dveřními výplněmi. Ty mají zcela ploché zárubně.
Členění dveřních křídel vychází z řešení ostatních dveřních výplní v přízemí. Horizontálně je dělí jedna
příčka, umístěná v cca 2/5 výšky. Vertikálně křídla dělena nejsou a výplně tak mají celkem dvě pole. Výška
otvorů a tedy i výplní je rozdílná, neboť je limitována stoupajícím schodištním ramenem. Rámy dveřních
křídel mají profilaci obdobnou jako ostatní dveře v přízemí, odlišné je ovšem řešení výplňových polí. Ta
nejsou zcela plochá, nýbrž na okraji zeslabená, s charakteristickým ústupkem. Zásadní indicií pro mladší
vznik obou truhlářských výrobků je ovšem osazené kování. Závěsy jsou totiž ukončeny prostým
zakulacením a truhlářské výplně tudíž jistě patří až do období První republiky. Nižší dveře mají novodobý
vložkový zámek a hliníkovou kliku a štítek, vyšší mají zámek, kliku i štítek původní a uvnitř jsou dokonce
opatřeny zjevně druhotně použitou starší ozdobnou klikou litinovou. Nižší prostor sloužil zřejmě ke
skladování, vyšší byl téměř jistě záchodem, pravděpodobně zřízeným pro obsluhu kotelny v době, kdy
prádelna se sušárnou už nebyly běžně užívány. Dochovaly se zde fragmenty původní elektroinstalace
(objímka na světlo a přívodní kabel) a také drobné, jistě dodatečné okénko s původním obrtlíkem a závěsy.
Truhlářská výplň vstupu do šatny už byla popsána. Dnes trvale uzamčený vstup do prostoru 117 je
opatřen rámovými dveřmi se zárubní osazenou klasicky, "lícem" do prostoru schodiště. Obdobná, ale
vzhledem k poloze spodní mezipodesty nižší je i výplň vstupu na zadní dvorek. I ta je opatřena novodobým
vložkovým zámkem, klikou a štítky. Řešení výplně zcela odpovídá řešení jednokřídlých výplní ve vestibulu.
Štítek i klika chybí. Kromě toho je patrná nika zazděného vstupu do kotelny (115).
Samotné schodištní stupně jsou zcela jednoduché, neprofilované. Jediným výzdobným prvkem je na
boku vybíhající polokruhový výstupek prvního stupně, "obíhající" kovový zábradelní sloupek. Zábradlí
schodiště je původní, kované. Tvořené je ze čtverhranných vertikálních sloupků vzdálených cca 1 m, které
jsou na spodní straně kotveny do schodištních stupňů a "horizontálně" převázány dvojicí protilehlých
kovových pásků, do nichž jsou vertikální části konstrukce nýtovány. Horní část zábradlí pak tvoří pásovina
na plocho s přípevněným dubovým madlem. Výplňová pole jsou členěna prvky vytvořenými z pásoviny.
Mezi jednotlivými sloupky jsou tyto prvky uplatněny většinou po třech. Jejich střed tvoří z pásoviny
ohýbaný prut o tvaru otočeného písmena U. Ten je vždy lehce nad polovinou výšky spojkami ve tvaru
písmena O provázán se sousedními vertikálními příčkami, eventuálně se sloupky. Zmíněné vertikální příčky
jsou vždy v páru a na horní straně propojené šikmou spojkou, přiléhající a nýtovanou k horní pásovině.
Zábradlí jednotlivých schodištních ramen pravoúhle propojují shodně řešené krátké úseky, zpravidla šikmo
běžící. Už zmíněné dubové profilované madlo je na spodním konci ukončeno ozdobnou, dolů stáčenou
volutou. Jednotlivá ramena a zmíněné krátké spojky madlo plynule propojuje pomocí pravoúhlého
zalamování. BVe zlomech je madlo zaobleno.
Schodiště je osvětleno trojicí oken, prolomených v obvodové stěně nad mezipodestami. Spodní okenní
otvory výškou odpovídají okenním otvorům prvního a druhého patra, horní je citelně nižší. Okenní výplně
jsou jednoduché, spodní dvě výplně jsou vybaveny poutcem. Spodní část každé výplně je opatřena dvěma
dále nečleněnými, obdélnou tabulí zasklenými a do stran otvíravými křídly, prostor nad poutcem je opatřen
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jedním, taktéž dále nečleněným a do strany otvíravým křídlem. Závěsy i kličky jsou původní, dřevěné části
výplní jsou natřeny světle krémovou barvou a obě okenní niky mají, obdobně jako okna ve vestibulu parapet
na vnitřní straně krytý deskou z černého mramoru. Vzhledem ke konkávnímu probrání stěny jsou schodně
probrány i tyto parapetní desky.
Trojice vstupů v úrovní prvního patra je opatřena zajímavě umístěnými jednokřídlými dveřními
výplněmi. Ty jsou totiž do prostoru schodiště orientovány nikoliv zárubní ale nikou, což by mohlo být
správné u vstupu do velkého sálu, neboť se jedná o zadní schodiště, ovšem netypické u obou vstupů
bočních, směřujících jednak na jeviště velkého sálu a dále do rohové místností v jihozápadním nároží
budovy. Přednost zde ovšem evidentně byla dána jednotnému řešení. Zárubně těchto výplní jsou zcela
ploché, vlastní dveřní křídla rámové konstrukce jsou opatřeny shodným jednoduchým profilem jaký mají
dveřní výplně v přízemí a opatřena jsou i plochými výplněmi polí. Netypické je ovšem dělení jednotlivých
polí, neboť křídlo je členěno dvěma vertikálními příčkami na tři shodně široké díly a dvěma horizontálními
příčkami umístěnými v horní části tak, že vzniklý rastr 3x3 pole je tvořen celkem šesti čtvercovými poli v
horní části křídla, na něž navazuje trojice velmi úzkých a vysokých polí v části dolní. Zcela nečekaný
výsledek také přineslo pečlivé studium fotografií z doby otevření budovy a těsně následující. 694 Jak se zdá,
byly popsané ploché zárubně na čelní straně původně v horní části opatřeny dvěma výzdobnými obdélnými
poli, jaká se dodnes dochovala na zárubních vstupů do galerie malého sálu (401). Kdy proč a jak byla tato
výzdobná pole odstraněna není nikterak doloženo, nejpravděpodobněji se tak ale asi stalo při rekonstrukci
interiéru v roce 1929.
Všechny tři výplně jsou fládrované a to u bočních vstupů patrně v šedesátých letech, u středního vstupu
do velkého sálu roku 2014. Všechny tři výplně mají také vyměněné vložkové zámky, výplně vstupů do
velkého sálu a na jeho pódium mají ovšem jinak původní kliku a štítky, zatímco výplň vstupu do nárožní
místnosti (bývalý výčep) má kliku i štítky novodobé, patrně z osmdesátých či devadesátých let 20. století.
Vstup do sálu má navíc namontovaný nový samozavírač. Vnější hrany dveřní niky vstupu do sálu jsou
opatřeny dřevěnými ochrannými úhelníky, patrně dosti starými.
Podestu v prvním patře od vlastního schodiště dělí prosklená dřevěná příčka, podle použitých typových
závěsů dodatečná a dle archivní zprávy vzniklá roku 1924. Její spodní část vyplňují dva široké vstupní
otvory a dvě úzká pole, jedno uprostřed a druhé při jižní stěně. Horizontálně je tato část příčky dělena do tří
polí, přičemž spodní jsou plná a horní, dělená o poznání tenčími příčkami, prosklená. Dvoukřídlá výplň
vstupu na spodní rameno schodiště není dochována, jednokřídlá výplň vstupu na horní rameno byla jednou
příčkou vertikálně dělena na polovinu a řešena jako posuvná, nahoře i dole se pohybující na kolejničkách a u
severní strany opatřena dvojicí jednoduchých půlkulatých vertikálně umístěných kovových úchytů.
Prakticky shodně vysoká horní část příčky se skládá ze tří vysokých obdélných pevných rámů umístěných
vedle sebe a příčkami dělených vždy na šest skleněných tabulí (3x2 tabule). Spáry mezi jednotlivými rámy i
mezi rámy a stěnou jsou lištovány plochými lištami a celá dřevěná konstrukce je fládrována, podle
provedení také v šedesátých letech. Příčka měla zjevně za úkol vyřešit průvan vznikající při otevřených
dveřích do sálu, neboť v přilehlé rohové místnosti byl výčep a dveře do sálu tedy byly při zábavách trvale
otevřeny.
Výčepní funkci odpovídá také dochovaná kovová konzola výtahu na pivo a pod ní v podestě umístěný
čtvercový, krablovaným plechem krytý otvor. Tento výtah na pivo byl s největší pravděpodobností
proveden už roku 1913. Dochovaný projekt ovšem předpokládal jeho umístění na fasádě a nikoli v prostoru
schodiště.
Dvojice vstupů vedoucí na galerii velkého sálu a na tzv. estrádu hudebníků v úrovni druhého patra má
výplně shodné s prvním patrem. Jejich fládr pochází opět zřejmě z šedesátých let a i zde jsou dochovány
původní štítky a kliky. Zámky jsou ale vyměněné, vložkové. Hrany niky vstupu do sálu jsou i zde chráněny
dřevěnými úhelníky. Jižně od dveří na galerii se také dochovala původní dřevěná dvířka hydrantu. Jsou
obdélná, jednokřídlá, rámová, s výplní na krajích oslabenou ústupkem. Závěsy i oválný štítek a zámek jsou
jistě původní. Uprostřed výplně je drobný obdélný, profilovanou lištou lemovaný otvor jímž je uvnitř
skříňky patrná část smotané požární hadice. Kromě toho je trojice pravidelně uspořádaných kruhových
větracích otvorů provedena i v horní a spodní části rámu. Dvířka jsou fládrována, opět zřejmě v šedesátých
letech a žel se je nepodařilo otevřít. Podle všeho ovšem skrývají kompletní výbavu a to patrně v dosti
původní podobě.
694 Pole je patrné na fotografiích č. 3007, 4008, 4011.
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Vstup na půdu je opatřen dveřmi ze silného plechu lemovaného plochými, nýtovanými pásly. na čelní
straně dveří také probíhá dvojice horizontálních pásů, stáčených na východní straně do dvou závěsů.
Kovová je i zárubeň. Dveřní křídlo je z vnitřní strany opatřeno původním krabicovým zámkem, možná
druhotně použitým a litinovou, ozdobně tvarovanou klikou. Pozoruhodný jakoby kubizující tvar mají i
jednoduché masivní kovové závěsy. Dveře jsou natřeny šedivou olejovou barvou a shodnou barvou je
natřen i omyvatelný šedivý pás ve spodní části bílených stěn.
Šikmý strop schodiště odpovídá šikmině boční sedlové střechy (u komínového štítu). Patrná prasklina a
viditelný zlom jistě odpovídá úžlabí ve styku hlavní a boční sedlové střechy. Vzniklou poruchu řešila,
nepochybně dodatečně vložená, trojice horizontálně umístěných trámů při západní stěně. Žárovkové
osvětlení kryté zčásti skleněnými okrovými baňkami, z části plochými čtverhrannými kryty z mléčného
skla, pocházejí patrně z šedesátých let.
Ke schodišti se nám dochoval původní plán v měřítku 1:20.695
Velmi obdobně je řešeno i severní zadní schodiště (114). Původně ovšem vedlo pouze do prvního patra a
prodlouženo do patra druhého bylo až roku 1921 a to odlišným způsobem a v odlišném materiálu.
V úrovni přízemí je schodiště zrcadlově otočenou obdobou schodiště jižního a jeho podoba byla původně
jistě jeho zcela totožným zrcadlovým obrazem. I dnes je rozdílů velmi málo. Prvním z nich je nezastavěný
prostor pod prvním schodištním ramenem. Dochovalo se zde původní terazzo a recentně je zde volně v
prostoru umístěn plynoměr a další součásti přívodu plynu do kotelny. Před vstupem na dvorek je v terasové
dlažbě z konce sedmdesátých let umístěn původní litinový poklop, který ale asi není na původním místě,
neboť zde kanalizace a asi ani jiná šachta v době výstavby projektována nebyla.
Odlišností jsou i pod mezipodestou vedle vstupu zvenčí umístěné dveře do bývalé kotelny s ocelovou
výplní, tvořené rámem z úhelníku, nahoře proříznutým kvůli překladu nesoucímu mezipodestu a s křídlem
svařovaným z ocelových profilů a silného ocelového plechu. Výplň pochází z rekonstrukce kotelny v roce
1978, otvor však patrně odpovídá původnímu vstupu do kotelny. 696 Ostatní dveřní výplně jsou obdobné jako
na jižním schodišti. Dveře do nové kotelny (116) jsou ovšem zcela nové z roku 2011, provedené jako
protipožární a na vnější straně napodobující členění dveřního křídla původního. To je dnes uloženo v bývalé
kotelně (115).
Oproti jižnímu schodišti je ovšem v prostoru přízemí navíc vložena kovová branka, v uzavřeném stavu
oddělující nástupní prostor schodiště od prostoru vedle spodního schodištního ramene. Obdobné branky
jsou dodnes dochovány u obou předních schodišť, kde patrně souvisí s využíváním prostoru pod spodním
schodištním ramenem ke skladování určitých drobnějších předmětů. Zde by podobnému využití bránil
vstup na dvorek a navíc do kotelny. Snahou tudíž mohlo být právě oddělení provozu schodiště a přístupu
do kotelny. Provedení branky navíc dokládá, že vznikla dodatečnou úpravou starších konstrukcí, patrně
pocházejících z jednoho ze dvou předních schodišť, kde se po brankách, zřízených zřejmě roku 1919 a
zamezujících vstupu na schodiště, dochovaly pouze závěsy. Odlišnosti nalezneme i na dvou spodních
schodištních ramenech. Drobnou odlišností je uražená spodní část voluty na dřevěném madle spodního
ramene zábradlí, daleko podstatnější odlišností je fakt, že je schodiště o něco strmější, takže stupně nejsou u
mezipodesty tak výrazně vytáčeny jako je tomu u schodiště 113. Důvodem je nepochybně menší plánované
využití schodiště, které původně vedlo pouze do prvního patra.
Více rozdílů najdeme v úrovni prvního patra. Jak už bylo zmíněno, je zde zásadní odlišností existence
dodatečného navazujícího dřevěného dvouramenného schodiště, vedoucího do druhého patra. Původně
byla podesta v místě nástupu na toto dodatečné schodiště uzavřena zábradlím, pochopitelně shodně
utvářeným jako ostatní část schodiště. Okno bylo oproti jižnímu schodišti provedeno v téže úrovni jakou
mají okna místností prvního patra. Strop byl zcela hladký a opatřený drobným neodsazeným fabionem. Při
vložení dřevěného schodiště nebyl strop odstraněn ale došlo pouze k prosekání potřebného obdélného
otvoru v železobetonové desce. Ta byla v místě hrany horní podesty doplněna dřevěným trámem, k němuž
je zřejmě kotveno horní schodištní rameno. Odstraněná část železného zábradlí byla přesunuta na novou
dřevěnou mezipodestu, kde funguje jako zábradlí dodatečně předělené okenní niky. Vlastní dubové
schodiště je řešeno velmi jednoduše, s šikmo běžícími bočnicemi do které jsou zapuštěny jednotlivé dřevěné
695 Plán č. 4007.
696 Zachycuje jej zde už plánová dokumentace z doby výstavby, byť se s ním v určité chvíli zjevně nepočítalo. Při realizaci byl ale
proveden. Počítají s ním plány č. 3001, 3003, 3004, 3005.3, na plánech 3005.4, 5001 a 5002 je zrušen, na plánu 3005.5 je patrně
dodatečně zakreslen. Plány od č. 3005.6 a 5005 s ním opět počítají a zakreslen je i na plánech č. 7009 a 7012 atd.
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stupně a podstupnice. Mezipodesta je tvořena dvěma trámy a fošnovou podlahou. Spodní strana schodiště je
nezakrytá.
Zábradlí je neseno sloupky o čtvercovém průřezu a s ozdobně řešenými hlavami ve tvaru komolého
jehlanu. Na mezipodestě jsou sloupky protaženy až k betonové stropní desce. Šikmé části zábradlí mají vždy
po dvou sloupcích. Mezi sloupky probíhá madlo, s obdélným průřezem na výšku, z vrchu oblé. Mezi madlo
a schodnici jsou pak v pravidelném intervalu vloženy další čtyři o poznání subtilnější sloupky, které
propojuje celkem pět vodorovných příček, opět o něco subtilnějších a umístěných tak, že jsou do níže
situovaného sloupku vsazeny vždy prakticky ve styku s madlem, zatímco do výše situovaného sloupku ústí
zhruba ve 2/5 jeho výšky. Prostor mezi sloupky je pak vyplněn dalšími třemi, pravidelně rozmístěnými
vertikálními příčkami shodné šíře jako příčka horizontální. Krajní dvě jsou ukončeny v horizontální příčce,
prostřední přes ni probíhá až do madla. Na první pohled jednoduchý ale přitom dosti důmyslně vytvořený
celek vytváří zajímavou kubizující variaci na témata v budově už vícekrát rozehraná.
Mírně odlišně je řešeno horní vodorovné zábradlí, obíhající ze dvou stran otvor schodiště. Kotveno je do
vodorovného trámku, který je z obou stran obložen profilovanými deskami. Jejich provedení se poněkud liší.
Na straně ke schodištnímu rameni (tj. kryjící i boční část železobetonové stropní desky) jsou desky širší a
profilované i na spodní straně. Deska ovšem neprobíhá po celé délce, neboť šikmo běžící zábradlí horního
schodištního ramene neumožnilo její vložení. Je proto nad madlem šikmo ukončena. Boční část stropní
desky krytá zábradlím je pouze omítnuta a dnes také natřena šedivým omyvatelným nátěrem. Zvláštní
situace nastala také v severozápadním koutě pod nárožním sloupkem zábradlí, kde je dřevěná krycí deska
zalomena nikoli pravoúhle, ale vedena jako jakási přechodová část cca 40 cm šikmo, ovšem nikoli pravidelně
se zalomením pod úhly 45°, ale cca 20° a 70°. Samotné zábradlí má na delší straně tři převýšené sloupky,
přičemž rohový je přirozeně společný pro obě strany. Na kratší stěně jej doplňuje už pouze koncový sloupek
u stěny. Analogicky s šikmými částmi zábradlí má delší strana vodorovného zábradlí mezi spodní trámek a
madlo a vloženy dva slabší vertikální sloupky a mezi oba druhy sloupků jsou následně opět vloženy slabší
vodorovné příčky, cca ve 3/4 výšky. Vertikální příčky jsou ovšem mezi sloupky vloženy hned čtyři, z nichž
dvě střední horizontální příčku protínají a sahají až k madlu. Ještě jinak je pak členěno zábradlí kratší strany.
Slabší sloupek je jeden, mezi něj je vložena dvojice vodorovných příček a mezi ně a spodní trámek jsou
vloženy další dvě vertikální příčky. Zajímavým detailem je dochovaná soustružená dřevěná krytka jednoho
ze šroubů, kterými je horní vodorovná část zábradlí připevněna k betonové stropní desce. Celé popsané
dubové schodiště je bez krycích nátěrů, pouze lakované. Provedení se dosti citelně liší od dochovaného
návrhu697 a to jak v celkové skladbě, tak v detailech jakými jsou například drobná okosení sloupků a dalších
prvků. Provedené řešení se přitom v tomto případě nezdá slabší než návrh, spíše naopak. Zajímavá je i
podobnost zábradlí realizovaného schodiště se zábradlími Králíčkovi Lukešem připsané vily v Lysé nad
Labem, Litoli.698
Také dveřní výplně v úrovni prvního patra jsou velmi podobné dveřním výplním jižního schodiště.
Rozdíl je především v tom, že byl později zazděn vstup na pódium, ještě roku 1978 zakreslený jako
existující.699 Ostatní dvě dveřní výplně jsou dochovány a liší se pouze v detailech. Dveře do sálu jsou taktéž
nově fládrované v roce 2014. Zajímavým detailem je kruhový otvor v ose dveří, zhruba ve výši očí, který
zřejmě sloužil jako kukátko či pro umístění kukátka, patrně pro obsluhující personál při zábavách. I tyto
dveře jsou vybaveny novým vložkovým zámkem, štítek a klika jsou ale původní. Nový je i instalovaný
samozavírač dveří. Dveřní výplň vstupu do rohové místnosti (bývalá kuchyně) má nový vložkový zámek,
novou kliku i štítky. Na rubu je dochován zajímavý detail původního kukátka s mosaznou profilovanou
obrubou a krytkou. Výplň je směrem do schodiště fládrována nevýrazným, dosti načervenalým fládrem.
Směrem do místnosti je výplň natřena světle krémovou barvou. Výplň okna osvětlujícího schodiště je
shodná s už popsanou okenní výplní jižního schodiště.
V úrovni druhého patra ústí schodiště do původně samostatné místnosti, která ovšem po prodloužení
schodiště slouží především komunikaci. Má plochý strop opatřený neodsazeným fabionem, je osvětlována
jedním oknem od západu a opatřena celkem třemi vstupy. Podlaha je kryta fošnovou podlahou na níž leží
poškozené, černobíle mramorované a patrně dosti staré linoleum. Pod západním oknem je dochovaný nízký
soklík radiátoru. Stejně jako celá podlaha je lemovaný jednoduchými dřevěnými lištami se čtvrtkruhovým
průřezem.
697 Plán č. 6007.
698 Viz Lukeš, Havlová, Hnídková (pozn. 123), fotografie na s. 140 a 145.
699 Plán č. 7015.
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Vlastní okenní výplň je jednoduchá a víceméně shodná s výplní umístěnou o podlaží níže. Jediným
rozdílem je absence vnitřní mramorové krycí desky parapetu, neboť už se nenacházíme v prostoru
původního schodiště. Parapet je kryt dřevěnou deskou. Protože je o podlaží výše v prostoru půdy umístěna
původní nádrž na teplou vodu byl strop pro získání vhodné výšky proveden v nižší poloze než v ostatních
místnostech. Okenní nika tudíž zasahuje výrazně nad úroveň stropu, v horní části je slepá a horní okenní
křídlo tudíž prakticky nelze otvírat.
Velmi obdobně, s horními prakticky neotvíravými křídly, byly patrně osazeny i výplně okna původně
směřujícího k severu, při přístavbě vedlejší místnosti v roce 1921 nahrazeného vstupem. Původní okenní
nika se dnes uplatňuje v podobě cca 10 cm hluboké slepé niky. Vstup do místnosti je v ní prolomen dosti
asymetricky, při západní hraně. Osazen je jednokřídlou dveřní výplní, jejíž podoba i členěním zárubně
přesně odpovídá výplním použitým v přízemí. Archivní zpráva přitom sděluje, že na toto místo byla výplň
včetně zárubně přesunuta z jiného místa, velmi pravděpodobně vskutku z přízemí. Opatřena je fládrem,
opět dle provedení z šedesátých let 20. století. I zde je osazen mladší vložkový zámek a novější hliníková
klika i štítky.
Shodnou výplní jako v jižním schodišti jsou opatřeny i vstupy na "estrádu" a na galerii velkého sálu. I zde
nalézáme fládr, patrně z šedesátých let 20. století. Výplň vstupu na galerii má osazen vložkový zámek,
ovšem klika a štítky jsou původní. Novější plastovou klikou i dosti starými kovovými štítky je opatřena
výplň vstupu na "estrádu". Zde se ovšem pro změnu dochoval klasický dózický zámek. Hrany špalety
vstupu na galerii jsou opatřeny dřevěným ochranným úhelníkem pouze na jižní straně.
I severní schodiště je opařeno ve spodní části stěn šedým omyvatelným nátěrem, horní část stěn a stropy
jsou bílé. Osvětlení je zcela novodobé. S výjimkou už popsaného prodloužení z roku 1921 schodiště patrně
příliš změn neprodělalo. Roku 1978 je pod nejspodnějším ramenem doložena obdobná vestavěná místnost
jakou nalezneme ve schodišti 113, dost možná také z období první republiky. V době plynofikace byla do
tohoto prostoru, opět do malé oddělené místnůstky, vložena část plynového zařízení. Při rekonstrukci
kotelny roku 2011 byla ovšem tato místnost odstraněna a tudíž je zde patrné dochované terazzo.
Až překvapivě málo autentických prvků se dochovalo v bývalé kotelně (115). Jedná se o obdélnou
prostoru s podlahou citelně zapuštěnou pod úroveň terénu. Mimo objem budovy na kotelnu západním
směrem osově navazuje původní uhelna, jejíž tři, litinovými poklopy kryté otvory ji umožňovaly plnit
koksem přímo z vozu. Drobnou hříčkou je přitom konvexní vypnutí západní obvodové stěny této čistě
utilitární mísnůstky, jakoby odpovídající na obdobně tvarovanou střední část hlavního průčelí. Teoreticky
ovšem mohlo jít i o snahu čelit případnému tlaku zeminy.
Kotelna i uhelna jsou vybaveny železobetonovými stropy vyztuženými betonovými trámci. V kotelně
jsou ovšem tyto prvky provedeny o poznání pečlivěji a trámce jsou, stejně jako v šatnách, okoseny. Kotelna
byla při východní stěně nad bývalými kotli původně vybavena lávkou, propojující dvojicí vstupů z obou
zadních schodišť.700 V jejich místě jsou dnes pouze slepé niky. Přístupna byla od počátku stávajícím vstupem
ze severního zadního schodiště, dnes opatřeným, už popsanou novodobou výplní. Osvětlena byla trojicí
vysokých oken od západu. Dvě krajní jsou dnes zazděná a niky jsou využity pouze pro větrací otvory,
situované v jejich horní části a kryté zvenčí kovovými žaluziemi. Třem okenním nikám v západní stěně
zhruba odpovídá trojice od počátku slepých nik, členících stěnu východní. Niky jsou ovšem vyšší i širší,
takže zde jde spíše o utilitární vylehčení zdiva než o snahu po symetrii.
Okenní výplň středního okna je členěna řadou horizontálních i vertikálních příček do celkem 40 tabulek
(8x5). Konstrukce okna je provedena způsobem obvyklým pro průmyslové objekty jako kovová, vytvořená z
materiálu o průřezu písmene T, plochou částí orientovanou dovnitř. Poloprůhledné skleněné tabule s
horizontálně drážkovaným povrchem jsou upevněny zvenčí sklenářským tmelem. Horní část výplně je
otvíravá, výklopná a konstrukce je šedě natřená.
Z původního strojního vybavení se nedochovalo téměř nic. V jihovýchodním koutě pod stropem ústí
původní vodovodní trubka s širokou děrovanou přírubou, patrně původně přivádějící vodu do jižní části
lázní a obdobné trubky o shodném, dosti značném průměru zabíhají také do drobných trojúhelných šachet,
propojujících kotelnu s půdním prostorem, v němž jsou dodnes umístěny původní nádrže na teplu a
studenou vodu (viz dále). Zmíněné šachty jsou situovány ve zkoseném jihozápadním a severozápadním
nároží jeviště a galerie hudebníků.
700 Zachycuje jí až plán č. 7009, archiválie ovšem dokládají její existenci téměř od počátku. Zrušena je až plánem 7013, následně v této
podobě realizovaným.
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Veškeré další strojní vybavení je nové a pochází buďto z rekonstrukce kotelny v roce 1978, nebo je ještě
mladší a pochází z plynofikace v roce 1992, rekonstrukce kotelny 2011 atp. Až z doby rekonstrukce na
plynový provoz v roce 1992 pochází dochované obklady a dlažby, položené na roku 1978 citelně zvýšené
podlaze (původní úroveň podlahy odpovídá podlaze uhelny). Také dochovaná kovová lávka a schodiště
pochází z roku 1992 případně 1978. Ještě novější je pak vestavěná dřevěná konstrukce po jižní straně.
Prostor dnes slouží jako strojovna ústředního topení, neboť zde ústí jednotlivé větve jeho rozvodu.
Původní řešení známe z dochované plánové dokumentace701 a archivních zpráv. Při východní stěně bylo
postaveno celkem pět litinových parních kotlů. K odvodu kouře sloužila dvojice při stěně vedených
vodorovných kouřových kanálů, které posléze pod oběma přilehlými prostory schodiště šikmo stoupaly do
dvojice komínů. Koks byl z přilehlé uhelny dovážen doposud dochovaným vstupem. Dle archivních zpráv
byla kotelna vybavena výtahem na popel. Nad kotli při východní stěně procházela železná lávka spojující
oba vstupy. ta ovšem pouze umožňovala komunikaci a dopravu prádla mezi prádelnou a sušárnou a s
podlahou kotelny nebyla propojena. Přístup do kotelny zprostředkovávalo železné schodiště, směřující
podél západní stěny ke stávajícímu vstupu.
Roku 1916 byly vyměněny původní kotle, ale jinak se kotelna patrně nezměnila. Tento stav zřejmě z větší
části trval až do roku 1978, kdy byla kotelna kompletně rekonstruována a tím zásadně změněna. Dílčím
způsobem byla upravena ve druhé polovině osmdesátých let. Roku 1992 byly kotle na koks nahrazeny
plynovými, což opět znamenalo změnu podoby, byť ne tak zásadní jako roku 1978.702 Od roku 2011 slouží
místnost pouze jako strojovna ústředního topení, neboť provoz vlastní kotelny byl přesunut do prostory 116.

Prostory 116126  bývalé lázně a související prostory
Současná plynová kotelna a dílna jsou umístěny v severozápadní rohové prostoře (116). Původně jedna
místnost je dnes předělena příčkou na přední kotelnu obsahující celkem tři plynové kotle a další související
technické zařízení. Zadní místnost je užívána jako dílna. Místnosti mají novodobou dlažbu a přední místnost
i obklad do výšky dvou metrů. Strop je betonový, s trámci, řešený shodně jako šatny či původní kotelna.
Dochována je původní mřížka ventilace v jižní stěně pod stropem.
Výplň vstupu do zadní místnosti je novodobá, okenní výplně jsou původní, zdvojené a řešené shodně
jako okenní výplně v místnostech 106, 107 atp. Příčka dělící prostor 116 je vedena tak, že dělí západní okenní
výplň v místě sloupku na polovic a osvětluje tedy dvojici místností. Horní křídlo okenní výplně v plynové
kotelně je zaslepeno plechem a osazeno ventilátorem. U okenní výplně na severní straně chybí původní
parapet a je novodobě nahrazen dlaždicemi. Na vnější straně okenních výplní jsou osazeny mříže, tvořené
rámem z pásoviny, dělené dvěma vodorovnými pásy z téhož materiálu a dále čtyřmi svislými válcovými
pruty, které jsou pásovinou provlékány. Upevněny jsou na šesti místech nýtovanými pásky do dřevěného
rámu. Dle archivní zprávy mříže vznikly zřejmě roku 1911.
Místnost původně fungovala jako sušárna a mandlovna. Dochoval se původní plán zařízení, ukazující
umístění mandlu, stolu na prádlo a parní sušárny.703 Ta zaujímala téměř 1/4 plochy místnosti a v podstatě se
jednalo o uzavřenou, patrně dřevěnou skříň, do níž byl vespodu otvory v podezdívce vháněn studený
vzduch, ten procházel svislými šachtami, vybavenými 2x7 žebrovanými topnými troubami a následně nad
nimi sušil prádlo, zavěšené patrně na tyčích. Později byla místnost využita jako strojovna a byly zde mj.
osazeny zásobníky na vodu. Roku 2011 byla místnost předělena příčkou a v jižní části zřízena plynová
kotelna.704
I protilehlá prostora 117 je dnes předělena příčkami na více místností. V místě původního západního
okna je dnes umístěn vstup, opatřený novodobou dvoukřídlou výplní. Ta evidentně dosti důsledně vychází
z původních dveřních výplní bočních lázeňských vstupů. Od tohoto vstupu vede nově vytvořená chodba do
prostoru bývalých lázní (118) Zbylá část prostory slouží jako kancelářská místnost a dochovalo se zde
naprosté minimum původních konstrukcí či prvků. Strop je kryt podhledem, podlaha je opatřena dlažbou či
701 Řešení kotelny je jednak patrné ze už zmíněných půdorysů přízemí a dále z detailních výkresů strojního zařízení. Jde o plány č:
5002 a 5003 (nerealizovaná varianta) a 5006, 5007, 5010. Mladší podobu kotelny zachycují lány č. 6003, 7012 a 7013. Plán č. 7010
zachybuje nerealizovanou variantu kotelny (LTO).
702 Podobu kotelny těsně před rekonstrukcí a v jejím průběhu dokumentují fotografie z roku 1992. Viz fotografie č. 70017014.
703 Plán č. 5011.
704 Zachyceny jsou na plánu č. 7013 a na fotografiích č. 70137014. Současná podoba je projektována plánem č. 7031.
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kobercem, pod nímž je zřejmě beton. Původní je pouze okenní výplň v jižní stěně a to včetně opět lehce
dodatečně osazené mříže, která je navíc vybavena v západní polovině otvíravou částí. I tato zdvojená okenní
výplň je téhož typu jako už popsané výplně v místnosti 116, 106 a 107.
Místnost byla původně prádelnou lázní a máme dochovaný i půdorys se zakresleným (a žel
nepopsaným) prádelním zařízením.705 Později byla užívána jako dílna. V devadesátých letech zde byly
umístěny jednotou využívané sprchy, přičemž mohlo jít o bývalé sprchy zmíněné dílny.706
Velmi obdobně je dochována i navazující bývalá lázeňská místnost 118, užívaná dnes jako kancelář.
Také zde nalezneme podlahy kryté koberci a stropy s podhledem, který je u vysoko položených oken kvůli
lepšímu oslunění zalomen a ukončen šikmo vzhůru. Podhled zcela zakrývá původní betonový strop,
členěný betonovými okosenými trámci, na rozdíl od prostor 109110, 115, 16 a 117 vedenými ve směru sever
jih. Prostora je předělena novodobou příčkou s širokým otvorem, uzavíratelným shrnovacími koženkovými
dveřmi. Další příčkou je oddělena drobná skladovací prostora při východní stěně, přístupná typovými
dveřmi v ocelové zárubni. Jedinými původními prvky jsou zdvojené okenní výplně. Ty jsou vybaveny
poutci, umístěnými v polovině výšky rámu. Horní i dolní část rámu je shodně osazena dvěma dále příčkami
nedělenými křídly, spodními otvíravými do strany a horními z části vyklápěcími. Vnitřní výplně ovšem
nejsou původní, nýbrž pocházejí podle použitých typových závěsů a kliček pravděpodobně z období První
republiky, případně ještě z padesátých let 20. století. Tyto novější vnitřní výplně už mají horní křídla
otvíravá kompletně do stran. Jediným oknem s nevyměněnou vnitřní výplní je nižší a užší okenní otvor,
osvětlující původně v jihozápadním koutě místnosti situovaný a příčkou oddělený záchod.
Původně byla místnost využita pro ženské oddělení lázní a byla členěna dvěma řadami sprchových a
vanových kójí s chodbou uprostřed.707 Z betonu provedené kóje byly obloženy šamotovými dlaždicemi
16x16 cm, betonová byla i podlaha a sprchové vaničky. Kóje byly vybaveny dřevěnými dveřmi vybavenými
na vnitřní straně sklopným sedátkem. Okenní konstrukce byly z vnitřní strany natřeny světle šedou barvou
a shodnou barvu mohly mít i další truhlářské výrobky. Značná výška parapetů oken byla dána výškou
příček dělících jednotlivé kóje. Ty totiž nekorespondovaly s rozmístěním okenních nik a kolizím bylo proto
nutné zabránit právě posunutím okenních otvorů do značné výšky. Sekundárním důvodem mohla být i
snaha zabránit případným nechtěným pohledům zvnějšku do lázní. Vnější křídla oken byla ovšem kromě
toho zasklena poloprůhledným, "katedrálním" sklem. Od sedmdesátých let byl prostor využíván jako dílna
podniku Pragopropag. V té době byl prostor v nějaké podobě předělen dřevěným stropem na dvě podlaží.
Tato konstrukce byla odstraněna v roce 1991 při adaptaci místnosti pro podnik Sazka.
Drobná předsíň 119, umístěná v bočním přístavku bývalých lázní, funguje dnes jako nástupní prostor
centra volnočasových aktivit. Vstup z venčí je vybaven rozměrnou dvoukřídlou dveřní výplní s
nadsvětlíkem, která vychází z řešení hlavního vstupu a je výsledkem koncepčně chybného restaurátorského
zásahu v roce 2004, kdy v jeho rámci došlo ke kompletní výměně nepůvodní starší dveřní konstrukce.
Oproti dveřní výplni hlavního vstupu je stávající výplň celkově drobnější, neboť dveřní nika má o něco
menší rozměry. Prosklený nadsvětlík je členěn pouze šesti příčkami do sedmi polí. Prosklená část dveřních
křídel, zasklená fasetovaným sklem, je členěna jednou horizontální a jednou vertikální příčkou do celkem
čtyř polí. Původní podobu dveřní výplně nám ukazuje dochovaný plán i historické fotografie. 708 Dveřní
křídla byla původně tvořena pouze jednoduchým rámem a jeho plochá výplň byla v horní části prosklena a
dělena jednou horizontální příčkou. Zda bylo i zde použito fasetované sklo nelze na základě archivních
pramenů s jistotu říci, ale jedna dochovaná detailní fotografie tuto možnost spíše podporuje než vyvrací. K
náhradě původní konstrukce její tvarově velmi volnou a variací (zcela odlišné rozměry jednotlivých částí,
mírně odlišná konstrukce, pouze tři příčky v nadsvětlíku atp) došlo zřejmě na počátku devadesátých let 20.
století, v souvislosti s částečným přesunem a kompletní rekonstrukcí sběrny Sazka.709
Prostor je od jihu osvětlen jednoduchou okenní výplní, tvořenou dvěma samostatnými okenními rámy
se středním zděným sloupkem téže konstrukce, jaká byla už popsána v místnostech 106, 107, 116 a 117.
Pravé horní křídlo je výklopné. Z vnější strany je okno osazeno novodobými svařovanými mřížemi. Ty svým
provedením zjevně zhruba vycházejí ze starších mříží místnosti 122. V určitých detailech se od nich ovšem
705
706
707
708
709

Plán. č. 5012.
Za toto sdělení i zde děkuji Jiřímu Novákovi.
Především detailní plán č. 4001.
Zachycuj je plán č. 4025 a fotografie 3012 a 5001.
Zachycuje je fotografie č. 7031.
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liší. Mají větší počet vodorovných příček (celkem čtyři), taktéž postrádají rám a vertikální pruty neprobíhají
po celé výšce, nýbrž končí cca 5 cm nad parapetem dole a cca 10 cm nahoře. Upevněny jsou do stran pásky,
stáčenými podél krajních prutů.
Prostor je dlážděn novými betonovými terasovými dlaždicemi, strop je plochý s neodsazenými fabiony,
stěny i strop nově vymalované jasně žlutou barvou. Vstup do chodby 120 je vybaven novou posuvnou
rámovou dveřní konstrukcí, která je usazena v zazdívce většího, segmentovou klenbou klenutého otvoru.
Členění do pěti obdélných polí, po dvou vertikálních nahoře a dole a jednoho ležatého mezi nimi, ani výplně
s ústupkem oslabenými okraji, neodpovídá členění a provedení žádné dochované historické dveřní výplně v
budově. Zcela nový je i veškerý mobiliář předsíně.
Prostor původně sloužil jako předsíň ženského oddělení lázní a byl vybaven dvojicí proti sobě
umístěných a shodně řešených vstupů. Vstup do dvora v západní stěně byl ovšem později, patrně až na
počátku devadesátých let, zrušen a zazděn. Předsíň byla v místě širokého, segmentově klenutého otvoru
původně dle dochovaných půdorysů710 patrně od chodby oddělena dřevěnou prosklenou příčkou, uprostřed
s dvoukřídlými dveřmi, případně pouze širokými prosklenými dvoukřídlými dveřmi. Současná úprava
prostoru pochází z roku 2013, před tím byl prostor evidentně pronikavě upraven roku 1991 při úpravě na
sběrnu Sazka.711
To se týká i navazující chodby (120). Její západní stěna je v jižní polovině osvětlena zdvojeným oknem
jinak téže konstrukce jako v předsíni. I zde je pravé horní okenní křídlo výklopné a zvenčí osazena dvojice
mříží totožných s mřížemi předsíně (119). Severní část chodby byla roku 2013 oddělena příčkou a
přeměněna na sociální zařízení vybavené novým mobilářem, obklady, dlažbami a typovými dveřmi v
ocelových zárubních. Příčka byla vybudována v prodloužení severní špalety vstupu do prostor na západní
straně (původní vstup do lázeňských místností). Velkou část východní stěny zabírá široká, tenkou příčkou
zaslepená nika přepážek sázkové kanceláře. V zazdívce je při jižní špaletě niky prolomen vstup do místnosti
122. Vstup do sociálního zařízení v severní na severní straně i vstupy do prostor 121 a 122 jsou shodně
osazeny jednokřídlými dveřními výplněmi rámové konstrukce z roku 2013, členěnými shodně jako posuvné
dveře vstupu z předsíně 119 z téže úpravy. Zárubně jsou zcela ploché. Na podlaze je položena shodná
dlažba jako v předsíni 199 a segmentovou klenbu stropu kryje rovný novodobý podhled. Stěny i strop jsou
opatřeny jasně žlutým nátěrem a místnost je vybavena novodobým mobiliářem.
Původně se jednalo o čekárnu ženské části lázní a také odsud byly, vstupem situovaným přesně proti
okenní nice, přístupny dvě místnosti pobočky úřadu práce. Také tento prostor prodělal zásadní úpravu roku
1991 pro Sazku a roku 2013 opět pro centrum volnočasových aktivit.712
I prostor 121 je výsledkem zásadní proměněny, realizované roku 1991 pro společnost Sazka. Tvoří jej
větší obdélná místnost s kuchyňskou linkou ve východní části, menší obdélná místnost v části západní a v
severozápadním rohu navíc chodbička, dodatečně předělená a využitá v zadní části pro sanitární zařízení.
Zařízení těchto místností je až na původní okenní konstrukce zcela novodobé, z větší části z rekonstrukce
roku 2013. Na betonové podlaze je položeno marmoleum, stropy jsou kryty podhledem tvořeným kovovým
zavěšeným rastrem a minerálními deskami. Obdobně jako v místnosti 118 je ve východní místnosti pohled u
okna zalomen šikmo vzhůru a to tak, že jsou patrná zhlaví betonových trámců včetně krátkých úseků
okosení. V západní místnosti dobíhá podhled až k poutci okenní výplně, neboť v její horní polovině ústí
potrubí vzduchotechniky a to dvěma různými mřížkami, osazenými v levém, plechem zaslepeném okenním
křídle. Původní okenní výplně jsou ale jinak dochovány kompletně, včetně vnitřních křídel. Jedná se o
shodný typ jako je osazen v místnosti 118. Obě dvojice spodních křídel jsou ovšem novodobě upraveny na
výklopná křídla otvíraná, vzhledem k úrovni okenního otvoru, táhlem. Úprava spočívala kromě instalace
systému táhel především v pevném propojení obou spodních párů křídel, odstranění horních částí
původních závěsů a osazení závěsů nových. Táhlem jsou propojené i oba upravené páry křídel, takže se
otvírají najednou. Na svém místě zůstaly osazeny původní kličky a spodní část závěsů.
Plocha stávající prostory 121 byla v o něco menším rozsahu nedochovanou zdí původně vydělená z velké
lázeňské prostory 118. Od stávajícího vstupu vedla středem chodba a po levé straně byly za další příčkou
umístěny záchody lázní. To vysvětluje dochování vnitřních okenních křídel, ve vlastní lázeňské místnosti
710 Už zmíněný plán č. 4001.
711 Plán č. 7023 a 7032.
712 Ibidem.
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vyměněných. Po pravě straně pak byla šatna a místnost "k dispozici". 713 I zde znamenala zásadní změnu
úprava pro Sazku roku 1991 na následně pro centrum volnočasových aktivit v roce 2013.714
Poslední částí centra volnočasových aktivit je rozlehlá místnost 122 v jihovýchodním nároží budovy. I
zde nacházíme novodobé sádrokartonové podhledy, marmoleum na podlaze, nová osvětovací tělesa atp.
Nika staršího vstupu je využita pro osazení vestavěné skříně. Vestavěnými skříněmi jsou osazené i niky v
severní stěně. Ty původně vznikly jako niky vstupu z místnosti 102 a nika širokého mladšího okna přepážek
Sazky. Jedinými původními prvky jsou i zde zdvojené okenní výplně dvou rozměrných oken, i zde se
středním zděným sloupkem, tedy téhož typu jako v místnostech 106, 107 a dalších. I zde jsou před okna
umístěny mříže a to dvou lehce odlišných provedení. Západní okno má mříže tvořené dvěma páry
horizontálních pásků, mezi nimiž jsou umístěny a nýtováním skrze pásky připevněny čtyři horizontální
pruty o čtvercovém průřezu. Mříž nemá rám, pouze nahoře jsou pruty spojeny plochým páskem. Dole pruty
nedobíhají až k parapetu, ale je zde ponechána cca 5 cm vysoká mezera. Mříž je upevněna do stran v místě
horizontálních prutů. Mříže na východním okně jsou prakticky téhož druhu jako mříže na zadních rohových
místnostech (116 a 117). Jejich rám ovšem není tvořen z pásoviny. Ta je pouze na horní a spodní straně,
zatímco boční části tvoří další dva oblé pruty. Mříž tedy v podstatě klasický rám postrádá. Upevnění je do
stran a to vždy celkem šesti pásky, stáčenými kolem krajních prutů.
Původně byla místnost předělena příčkou na dvě a a projektována jako byt lázeňského. Sloužila však od
počátku pobočce úřadu práce a později jako kanceláře Sokola, patrně bez stavebních změn. Stavební úpravy
si ale vyžádalo zřízení sběrny Sazky. Zřízeno bylo široké okno přepážek do místnosti 102 a patrně až tehdy
byl také zazděn vstup do chodby 120. Další razantní změny přinesla úprava v roce 1991. Původní okénko i
vstup v severní stěně bylo zazděno, západní zeď byla prakticky kompletně vybourána a byl zde zřízen nový
široký otvor pro umístění přepážek a nový, pilířem oddělený vstup. Původní vstup byl právě v místě tohoto
pilíře, takže je zjevné, že je nově vyzděný. Příčka dělící obě původní místnosti byla patrně vybourána už
tehdy, případně až později. V dochovaném plánu bylo každopádně počítáno s její částečnou či úplnou
demolicí a následným vybudováním v mírně odlišné poloze a s jinak situovaným vstupem.715
Věnujme ještě pozornost zmíněným mřížím na oknech, a to v podobě určitého závěrečného shrnutí.
Nejstaršími jsou jistě ty na prostorách 116 a 117. Jsou provedeny v zásadě ještě klasickým kovářským
způsobem a spojovány nýtováním. Upevnění nikoli do zdiva ale do dřevěných rámů jistě souvisí se snahou
nepoškodit nedávno provedenou omítku. Mladším doplňkem byly mříže prostory 122, původně rozdělené
na dvě místnosti. Tomu odpovídá i zcela odlišné provedení, které signalizuje i odlišnou dobu vzniku. Mříže
východního okna se provedením příliš neliší od mříží prostor 116 a 117, jsou už ale upevněny do omítky.
Mříže západního okna jsou provedeny dosti odlišně a kupodivu vlastně tradičněji. Mříže mohly vzniknout v
době, kdy prostory využívala pobočka úřadu práce. Západní místnost sloužila patrně jako čekárna,
východní jako kancelář. Logičtější by samozřejmě bylo chránit spíše kancelář a zdá se proto
pravděpodobnější, že starší jsou východní mříže. To by odpovídalo i jejich větší podobnosti s mřížemi
původními. Mříže západního okna mohly vzniknout až po převzetí prostor Sokolem, neboť tehdy sloužily
jako úřadovna obě místnosti. Nejmladší jsou jistě svařované mříže na oknech prostor 119, 120 a 106, 107.
Druhé jmenované by mohly být starší, neboť kancelář TJ. Meteor v těchto místech vznikla zřejmě v
osmdesátých letech po zrušení lázní a tedy i bytu lázeňského. Mříže prostor 119 a 120 pak vznikly patrně
roku 1991 v rámci úpravy prostor pro Sazku.
Ve velmi podobném stavu jako jižní, ženská část lázní se dochovala i část severní, mužská. Vstupní
prostor 123 je vybaven touž dvoukřídlou vstupní dveřní výplní jako prostor 119. Až do "restaurátorského
zásahu" v roce 2004 zde přitom dle fotografií v restaurátorské zprávě byla dochována původní dveřní
konstrukce.716 Také v prostoru 123 je dochována jednoduchá okenní výplň, totožná s výplní místnosti 119.
Vstup na dvůr není v prostoru 123 zazděn zcela, ale pouze zmenšen a osazen novodobou truhlářskou dveřní
výplní, která ovšem svým členěním velmi přesně odpovídá původním jednokřídlým dveřním výplním
přízemí. Prostor je ovšem na rozdíl od místnosti 119 předělen příčkou a tyto jednokřídlé dveře tudíž směřují
do tohoto odděleného skladovacího prostoru, příčka je osazena novodobými typovými dveřmi v ocelové
713
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Plán č. 4001.
Plán č. 7023 a 7032.
Původní stav je patrný obecně na všech půdorysech přízemí. Úpravu pro Sazku zobrazuje plán č. 7023.
Fotografie č. 7030.
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zárubni a vedena tak, že dělí okno v místně středního sloupku. Vstup prostoru 124 je také osazen zcela
novodobými typovými dveřmi v ocelové zárubni. Nika vstupu je oproti původnímu řešení výrazně
zmenšena a, vzhledem k průběhu výše popsané příčky, osazena na východní straně. Podlaha je kryta novou
keramickou dlažbou, osazenou snad na původní terazzo, ve skladu je na podlaze PVC.
Navazující místnost 124, původně čekárna mužských lázní je, stejně jako všechny další prostory,
vybavena sádrokartonovým podhledem a neobsahuje s výjimkou původní zdvojené okenní výplně žádné
viditelné historické konstrukce. Zmíněná okenní výplň je totožná s výplní místnosti 120 a dalších výše
jmenovaných. Opatřena je svařovanou mříží, obdobnou jako na oknech místností 106 a 107. Vstup do bývalé
lázeňské místnosti (125) je v původním místě a není opatřen dveřní výplní. Na podlaze je nová keramická
dlažba, pod ní snad původní terazzo.
Výrazně upravena je i původní lázeňská místnost 125. I tento prostor je dnes opatřen sádrokartonovým
podhledem a přepříčkován sádrokartonovými příčkami do celkem devíti prostor (chodba, tři ordinace,
šatna, sterilizační místnost, dvě drobné místnůstky WC a úklidová komora). Na betonové podlaze je
položeno PVC (na WC nová ker. dlažba). Veškeré dveřní výplně jsou zcela novodobé, typové v ocelových
zárubních. Jedinými původními prvky jsou i zde okenní výplně. Ty jsou identické s okenními výplněmi
prostor 118 a 121. Na rozdíl od okenních výplní místnosti 118 ovšem nejsou vyměněny všechny vnitřní
okenní výplně, nýbrž pouze některé. Následně patrně při provádění nátěru, navíc zjevně došlo k přeházení
okenních křídel a mnohá z nich jsou osazena do rámů s původními závěsy a naopak. Okna nejsou zasklena
matným sklem, ač to bylo v projektu rekonstrukce prostor roku 2001 plánováno.
Jak už bylo uvedeno, prostory 123125 byly kompletně rekonstruovány roku 2001 a od té doby slouží jako
zdravotnické zařízení. Předtím byly po ukončení činností lázní používány jako dílna. Ze stavební
dokumentace z roku 2001 také plyne, že tehdy odstraněné příčky v prostoře 125 byly původními
konstrukcemi a jejich odstranění, stejně jako veškeré další tehdy prováděné úpravy, se žel událo bez
provedení jakékoli památkové dokumentace.

Vzdušné a kanalizační kanály pod budovou
Při výstavbě budovy byla pod úrovní podlahy přízemí provedena poměrně rozsáhlá síť kanálů. Jedná se
jednak o kanály přivádějící studený vzduch k oběma topným komorám a dále o síť kanálů sloužících k
uložení kanalizace, vodovodu a rozvodu ústředního topení. V rámci SHP byly zmapovány kanály
přivádějící chladný vzduch do topných komor a orientačně i kanály kanalizační. Vzhledem ke špatné
průchodnosti bylo ovšem upuštěno od jejich kompletního projití (či spíše prolezení).
Kanál přivádějící chladný vzduch k oběma topným komorám je přístupný novodobým poklopem z
prostoru WC u mužských šaten. Samotná spodní část topné komory je nově předělena stropem tvořeným
novými traverzami na nichž je položen nový trapézový plech a nalit beton. Spodní část topné komory je
vyzděná z cihel a omítaná značně opadanými omítkami. Vysoká je cca 180 cm Jedinými otvory jsou obdélný
vstup do vlastního kanálu, prolomený ve východní stěně zcela vlevo při stěně severní a kruhový otvor v téže
stěně, jižně od vstupu, v němž je umístěn rozměrný ventilátor. Původní úprava obdélného vstupu do kanálu
není zřejmá ale je zjevné, že na tomto místě musela být klapka sloužící k regulaci výkonu ventilátoru.
Vlastní kanál je cca 160 cm vysoký, cca 150 cm široký, vyzděn je z cihel a omítnut. Segmentová klenba je
cihelná, bez omítky. Kanál běží směrem k severu, při severní obvodové stěně šaten se zalamuje k východu a
zde dalších cca 10 metrů pokračuje. Cca tři metry před koncem podlaha o cca 0,5 m dosti prudce šikmo
klesne, čímž se světlost koncové části kanálu o tento rozměr zvýší. Kanál je zakončen stěnou opatřenou
dvěma otvory nad sebou, jednak ústím přívodního kanálu menší topné komory a dále, v ose nad ním
prolomeným kruhovým otvorem, v němž je osazen ventilátor, citelně menší než u velké topné komory.
Na severní straně koncové snížené části kanálu ústí dva menší souběžné kanály, jimiž byl chladný
vzduch přiváděn. Ty končí poněkud užšími svislými šachtami, které zjevně stoupají už mimo objem budovy
a původně byly kryty nízkým "domečkem", jemuž ještě bude věnována pozornost. Strop těchto přívodních
kanálů je také z větší části klenut segmentovou klenbou, ovšem na dvou místech jej tvoří citelně nižší rovný
betonový překlad. Jedná se zjevně o části nad nimiž probíhají dva kanalizační kanály a nutnost se jim
vyhnout je evidentně také důvodem už popsaného snížení podlahy kanálu.
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Současný stav se od původního liší hlavně ztrátou některých technických prvků. Plánovanou i poněkud
odlišně realizovanou podobu ukazují historické plány. 717 Jak už bylo řečeno, dochovány jsou oba dosti
rozměrně ventilátory a to včetně motorů a přívodních kabelů. Větší ventilátor má průměr cca 1 m a je
opatřen osmi mohutnými lopatkami. Motor je umístěn v ose ventilátoru na třech litinových ramenech.
Dochován je i zapojený přívodní kabel. Případný štítek se nepodařilo najít ale patrně nejde o motor původní,
už jen kvůli změně napájecího proudu ze 120 na 220 V roku 1945. Menší ventilátor má průměr cca 50 cm, ale
jinak se od většího ventilátoru prakticky neliší. I zde je osm lopatek a dochován je i motor s přívodním
kabelem. Původní, roku 1910 osazené ventilátory, měly výkon 1 a 0,5 koní.
Regulační klapka větší topné komory se nedochovala a nedochoval se ani kovový rám do něhož
zapadala, je ale možné že skutečně měla rozměry dochovaného otvoru. Menší regulační klapka také chybí,
dochovaný je ale kovový rám o rozměrech cca 70x100 cm a také systém kladek, jimiž byla klapka
regulována. Podle všeho se vyklápěla ve dvou dole po stranách dochovaných kovových pantech a to
dovnitř. Maximální otevření klapky činilo cca 15 cm, neboť se zde dochoval plochý kovový doraz.
Regulačními klapkami zjevně byla vybavena i dvojice přívodních kanálů, neboť i pro ně se dochoval systém
kladek, v západnější je dokonce dochováno i kovové regulační lanko.
Kromě už popsaných klapek a ventilátorů jsou ve stěně kanálu, vpravo od bývalé regulační klapky velké
topné komory, dochována dřevěná dvířka zapadající do dřevěné zárubně, jimiž je možné vstoupit do
systému kanalizačních kanálů. Do těchto dvířek, která díky tomu nelze uzavřít, směřuje rozměrné plastové
vodovodní potrubí, patrně z roku 2007. Toto potrubí je vedeno po západní a pak severní stěně kanálu, do
něhož ústí východnějším z obou přívodních kanálů. Kromě toho vybíhají pod mužskou sprchou od stropu
kanálu plastové odpadní roury, vedoucí následně jižním směrem (tj. mimo profil kanálu). Dochován je i
rozvod elektřiny, sloužící původně osvětlení kanálu a to včetně několika žárovkových objímek.
Podstatně rozsáhlejší systém kanalizačních kanálů je dnes přístupný už zmíněným vstupem ze
"vzdušného" kanálu. Původní směr pohybu byl přitom zjevně opačný, neboť do celého systému kanálů se
vstupovalo dvěma dnes zazděnými vstupy, prolomenými ve východní stěně kotelny. Vstupy zde byly
umístěny symetricky a to těsně při jižní a severní stěně. Jak už bylo zmíněno, severní vstup navíc
zpřístupňoval i vzdušný kanál a to průchodem mezi oběma kanály umístěným v ose vstupu z kotelny.
Dle plánů z doby výstavby718 běží obě větve kanalizačních kanálů pod lázeňské místnosti (118+121 a 125).
Zde se pravoúhle zalamují a zároveň větví, neboť kanály běží podél obou delších stěn. Na východním konci
pravděpodobně skrze základ východní stěny lázeňské místnosti proběhnou až pod podlahu bývalých
čekáren lázní (tj 120 a 124), kde se napojí na kolmo běžící kanál příčný, který je podle všeho zároveň
přístupný už popsaným poklopem v chodbě 103. Vzhledem k napojení dalších kanalizačních větví nelze
vyloučit další nedokumentované krátké větve kanálů.
Dvířky pozorovatelná část kanalizačního kanálu má dimenze a provedení shodné se vzdušným kanálem
a shodná je i cihelná segmentová klenba. Navazující část kanálů je ovšem dle archiválií nižší a užší. Šířka by
měla být 100 cm, výška 125 (jinde uvedeno pouze 80 cm, což se nezdá pravděpodobné). Archiválie také
hovoří o betonových překladech kanálů v lázeňských místnostech, v plánech jsou i zde ovšem zakresleny
segmentové klenby, v některých z nich vskutku s dodatečnou vkresbou rovného překladu.719 Zda měly být
po celé délce nebo jen v některých místech není jasné. Podle zmíněného plánu vzdušných kanálů navíc v
místě jejich křížení s kanály kanalizačními mají mít kanalizační kanály výšku sníženu na pouhých 75 cm.
Jak už bylo zmíněno výše, jediný v rámci terénního průzkumu přímo poznaný úsek kanalizačních kanálů
je kratičký několikametrový úsek ležící pod severozápadním koutem šaten. Důvodem neprozkoumání větší
části systému je jejich velmi špatná přístupnost. Na podlaze kanálu je rozsypána značná vrstva popela a suti,
prostor je zanesen různými odloženými předměty (prkna, desky, trubky atp) a doslova středem navíc
prochází jakýsi rozvod v silné kovové trubce, pravděpodobně ústředního topení z roku 1978. Průchodnost
nezlepšuje ani už zmíněná plastová vodovodní trubka, která kanál příčně prochází od vstupu ze vzdušného
kanálu k zazděnému vstupu do kotelny. Na místě tohoto vstupu je proveden větrací otvor o rozměrech cca
30x60 cm, krytý děrovaným plechem.
717 Plánovanou podobu, ještě s odlišným umístěním velké topné komory, ukazuje plán č. 3003.3, podobu navrhovanou První
českomoravskou strojírnou plán č. 5001.1. Realizovanou podobu ukazuje prováděcí plán č. 5004 a 5005. Velkou topnou komoru a
navazující úsek kanálu plán č. 5008.
718 Plán kanalizace (č. 5013) s kanály nepočítá. Kanály jsou ovšem patrné v řezu, především na plánu č. 4001, na němž je také
zakreslena příslušná část kanálů v půdorysu. Detail křížení se vzdušným kanálem je na plánu č. 5004.
719 Už zmíněný plán č. 5004.
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V kanále zůstaly zachovány původní rozvody. Jednak se jedná o rozvod vody ve dvou masivních
trubkách o průměru 10 cm s mohutnými kovovými přírubami. Kolena těchto trubek ovšem nejsou
přírubami spojována, nýbrž navařována. Z toho je patrné, že šlo o komponenty vyrobené přímo na míru.
Může ovšem jít i o dodatečně měněné části potrubí a mohutné kovové příruby jsou zde použity zvůli
provázání se staršími částmi potrubí. Dle práv z doby První republiky byly tyto trubky častým zdrojem
závad a byly tudíž dosti výrazně měněny. Potrubí spočívá na běžných kovových konzolkách tvořených
zazděnými úhelníky.
Dalším dochovaným rozvodem je potrubí parního topení, tvořené dvojicí o něco slabších trubek. Jedna z
nich jistě páru přiváděla do radiátorů a druhá fungovala jako zpátečka. Zde zaujme jednak odbočka vedoucí
původně zjevně k radiátoru v šatně a dále dochované části tepelné izolace, kterou byly trubky obaleny. Dle
archivních zpráv byly původně izolovány korkovou izolací. Oba rozvody jsou, na rozdíl od zmíněného
mladšího potrubí, vedeny při stěnách tak aby byl kanál dobře průchodný. Kromě už zmíněných rozvodů
vody a topení byly kanály určeny především pro litinové kanalizační roury. Ty ovšem v popsaném úseku
neprobíhají.
Ne všechny kanalizační roury pod budovou přitom probíhají v kanálech. Z archivních zpráv plyne že
minimálně páteřní svod, vedený ve značné hloubce v kameninových rourách přímo v ose budovy, je zřejmě
pouze zasypán. Vytvoření kanálů je přesto značně pokrokový prvek a skutečně umožnil relativně
pohodlnou výměnu vadného potrubí bez toho, že by bylo nutné bourat dlažbu, kopat atp.

První patro
Prostory 201203  příčná chodba a přední schodiště
V úrovni prvního patra přiléhá k vestibulu příčná chodba (v dobových materiálech zmiňována jako
"střední chodba", v patře též označována jako "foyer"), která jednak probíhá v místě rozhraní mezi příčně
orientovanou přední a podélnou zadní částí budovy a kromě toho je na obou stranách zakončena přímo
navazujícími dvouramennými samonosnými schodišti, propojujícími patro první s patrem druhým a třetím.
Od vestibulu ji dělí už zmíněná čtveřice masivních sloupů, mezi nimiž je ponecháno celkem pět rozměrných
otvorů. Schodiště vestibulu směřuje k oběma krajním otvorům zatímco ostatní jsou vybaveny zábradlím.
Rozvrh zmíněných otvorů je z větší části i rozvrhem protilehlé, západní stěny. Střední otvor odpovídá
rozměrné pamětní desce obětem Druhé světové války, přičemž původně na tomto místě byla nika, patrně
podobná nice dosud dochované o podlaží výše. Dvojici dalších otvorů odpovídají vstupy do velkého sálu.
Poslednímu páru otvorů ovšem "odpovídá" pouze holá stěna. Střední část příčné chodby odpovídá šířce
vestibulu, krajní části příčné chodby už jsou, technicky vzato, vlastně podestami zmíněných schodišť. Tyto
části dělí dva páry nečleněných a nezdobených "pilastrů", na které na plochém stropě navazuje dvojice
shodně dimenzovaných plochých pasů. K severněji umístěnému pasu je, taktéž ze severní strany, přiložen
další, o něco slabší "pas", který podle všeho kryje průchod elektrických kabelů pod betonovým stropem.
Tento výstupek sice nepřechází na stěny, zde je ovšem dochována dvojice protilehlých kovových dvířek
podobných těm, která byla zaznamenána pod podélným ventilačním kanálem v ženských šatnách.
Nejpravděpodobněji tedy jde o úpravu z rekonstrukce elektroinstalace v roce 1945. Podle původních plánů720
měly být v tomto místě osazeny prosklené dveře, což se ovšem zjevně nakonec nestalo. Nerealizovány
zůstaly i mělčí pilastry, které měly ve zmíněném rytmu členit západní stěnu.
V bočních úsecích chodby jsou prolomeny celkem čtyři vstupy, a to do do symetricky umístěných
záchodů ve stěně západní a do kancelářských místností ve stěně východní. Současný stav s výrazně menšími
vstupy do WC není originálním řešením, neboť původně byly tyto vstupy vybaveny shodně umístěnými a
dimenzovanými dvoukřídlými dveřmi jako ve stěně východní. Strop na obou koncích chodby zakončuje
hladký neokosený betonový průvlak, nesoucí navazující ramena schodiště.
Podlahu kryje terazzo, shodně jako vestibul členěné do několika světlých polí, dělených tmavými pásy.
Terazzo nese zjevné stopy mladší opravy, stejně jako na podlaze vestibulu nedodržující zcela původní
odstín. Zmíněná oprava proběhla zřejmě roku 1919, neboť její součástí je i patrný tmavší obdélník
doplněného terazza v místě zrušeného "propadla". Zajímavým detailem terazzové dlažby v jižní části
720 Opět jde o příslušné podlaží plánů z doby výstavby, konkrétně č. 30013004. Na prováděcím plánu č. 3005 už zakresleny nejsou.
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chodby je zjevné nedobroušení povrchu, způsobené patrně chybným vyrovnáním dosti rozsáhlé části plochy
v předchozím technologickém kroku.
Stěny jsou natřeny ve střední části až do výše stropu olejovým béžovým nátěrem s plastickým
podkladem, v částech bočních je tímto nátěrem ale bez strukturovaného povrchu natřena pouze spodní část
stěn. Pod stávajícím nátěrem se objevují stropy starších olejových nátěrů: hráškově zeleného a pod ním
hnědočerveného. Ve spodní části (cca 2030 cm nad podlahou) se objevuje též tmavě hnědá. Horní část stěn a
ploché stropy s nedosazenými drobnými fabiony jsou bílé. Obdobně jako vestibul, i chodba je osvětlena
řadou na výšku instalovaných zářivkových svítidel, patrně z počátku devadesátých let 20. století.
Už zmíněná pamětní deska obětem Druhé světové války je vytvořena z červeného mramoru, složená z
několika leštěných desek, široká téměř 4 metry a téměř 3 metry vysoká. Vyplňuje v podstatě celou šířku
prostoru mezi vstupy do velkého sálu a má se vstupy shodnou výšku. V levé třetině desky je vyrytý obraz
stojící mladé ženy, která levou rukou drží nalomenou lipovou snítku a pravou rukou si zakrývá oči. Za
ženskou postavou ovšem vzlétá a rozpíná křídla značně nadrozměrný sokol (o něco vyšší než ženská
postava). Obě postavy jsou přitom v téměř dokonalém zákrytu takže výjev má sice silný symbolický
význam, ovšem je poněkud složitě čitelný a truchlící ženská postava na první pohled působí spíše dojmem
okřídleného anděla. Pod výjevem je vyrytý letopočet 19391945. Pravé dvě třetiny desky vyplňuje mírně
předstupující obdélné pole z o něco světlejšího červeného leštěného kamene. V tomto světlejším poli je pod
nápisem "Za pravdu a za nás padli" vyryto celkem 11 jmen obětí z řad libeňských sokolů.
Jak už bylo zmíněno, původně na tomto místě byla provedena pravděpodobně obdélná, konkávně
probraná nika. Zároveň máme zprávu o tom, že na tomtéž místě se nacházel i reliéf Tyrše a Fügnera. Je tedy
pravděpodobné, že tento nedochovaný reliéf byl umístěn právě ve zmíněné nice. Ta ovšem byla roku 1923
zazděna, snad v souvislosti s přípravami na osazení pamětní desky, nakonec ovšem umístěné na boční
galerii vestibulu.
Značně rozměrné vstupy do velkého sálu (niky cca 280x210 cm) mají původní dvojkřídlé výplně rámové
konstrukce. K této konstrukci se nám dochoval původní, při realizaci mírně odlišně provedený plán.721
Výplň je usazena v jednoduché zárubni umístěné v polovině šířky stěny a při pohledu ze sálu i z chodby
tedy vypadá velmi podobně. Křídla se ale otvírají do chodby. Nika je hladce odeštěna a deštění se zalamuje i
na čelní plochu stěny. Zde je otvor ze stran lemován dvěma dále nezdobenými polosloupky. Vnitřní je
umístěn cca 3 cm od hrany, vnější cca 10 cm od vnitřního. Z vrchu je otvor uzavřen překladem tvaru
předstupující, pravoúhle zalomené desky. Ta je na spodní straně doplněna dvojicí vůči sobě ustouplých lišt o
šířce cca 3 a 5 cm, které polosloupky podbíhají a vůči základní ploše deštění předstupují pouze mírně.
Obdobně lemován je překlad i na vrchní straně, kde nacházíme také dvojici ustupujících lišt. Zde jsou ovšem
úskoky pravidelné, takže horní část překladu evokuje stupňovitou stříšku. I tyto lemující prvky se po
stranách pravoúhle zalamují, tj. popsaný profil se projevuje i na kratičkých bočních úsecích překladu.
Vlastní pohyblivá křídla jsou opatřena plochým, cca 20 cm vysokým soklíkem, který přechází i na oblou
klapačku. Ta je mimo soklíku kanelována ale jinak dále nezdobena. Citelně nižší Spodní část křídel je plná a
dělená jednou vertikální příčkou na dvě ploché obdélné výplně. I zde se přitom uplatňuje efekt "zdvojeného
rámu", popsaný už na vstupních dveřích. Kromě toho jsou pole lemována, podobně jako už popsaná dveřní
křídla v přízemí, drobným pravoúhlým ústupkem. Horní, citelně větší část křídel je prosklena, dělena
dvěma vertikálními a pěti horizontálními příčkami na celkem patnáct zhruba čtvercových polí, zasklených
fasetovaným sklem.
Závěsy na obou vstupech jsou původní. Zámky jsou nové, vložkové. Na jižních dveřích je osazena
původní klika i štítky s odstraněními krytkami, na severních jsou osazeny nové historizující štítky
obdobného tvaru s koulí směrem do chodby a klikou do sálu. Fládr je světlý okrový, podle všeho provedený
v šedesátých letech. Na vnitřní straně křídel jsou prosklené části chráněné novodobou jednoduchou
svařovanou konstrukcí s pletivem a zároveň je zde zavěšen oranžový závěs.
Těsně nad překlady vstupů je v chodbě vložena dosti masivně působící hranolová konstrukce, propojující
oba vstupy s mezi nimi umístěnou pamětní deskou. Nad tímto prvkem je z jednotlivých, v prostoru volně
umístěných písmen vytvořen text "Strnadova síň".
Vstupy do záchodů (204, 205) mají nové jednokřídlé truhlářské výplně, evidentně včetně deštěné
zárubně dosti přesně napodobující původní jednokřídlé dveřní výplně, osazené patrech na malém schodišti.
Konkrétní provedení se ovšem liší. Dveřní výplň pánského WC (204, na jižní straně) je, vzhledem k citelně
užšímu otvoru, dělena pouze jednou vertikální příčkou a polí je tudíž pouze šest. Z vnější strany je
721 Plán č. 4028.
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proveden fládr barevně odpovídající vstupním dveřím, z vnitřní strany je světle krémový nátěr. Závěsy jsou
nové, historizující, se zdobenými konci, zámek taktéž nový, vložkový, klika a štítek nové, historizující.
Dveřní výplň dámského WC (205, na severní straně) odpovídá šířkou předlohám a má tudíž správné členění
do devíti polí, fládr obdobné barevnosti je proveden i na vnitřní straně dveří, závěsy jsou ale novodobé,
klika a štítek historizující.
Původní vstupy byly, jak vyplývá z historické plánové dokumentace a je patrné i přímo v omítce,
poněkud odlišně umístěny a osazeny rozměrnějšími dvoukřídlými výplněmi, podle všeho odpovídajícími
protějším dvoukřídlým dveřím do kancelářských prostor.
Už zmíněné vstupy do kancelářských prostor v nárožních částech budovy (206207 a 208209) jsou
osazeny původními dvoukřídlými výplněmi, které v podstatě odpovídají dvoukřídlým výplním použitým v
přízemí (např. v chodbě 103). Liší se ovšem členěním křídel, dále zcela hladkým deštěním zárubně a absencí
prosklení. Zmíněná křídla jsou členěná do tří polí nad sebou, ovšem horní a spodní pole jsou čtvercová,
zatímco střední pole je výrazně obdélné.
Jižní dveřní výplň (do místností 206207) je nově fládrována v poněkud světlejším odstínu světle hnědé
až hnědookrové barvy. Opatřena je novodobými zámkem s moderním chromovaným štítkem, dvěma
přídavnými zámky, zvonkem a mluvítkem. Na rubové straně je výplň nově čalouněna.
Severní dveřní výplň (do místností 208209) má tmavší fládr, snad z počátku devadesátých let a v
souladu s výpovědí pramenů je z vnější strany pobita plechem. Provedení této úpravy působí lehce
amatérským dojmem, plech je ohýbán oble, ne vždy přesně a připevněn je řadou hřebíčků, na rámu běžících
v jedné rovné řadě a ve výplňových polích tvořících kosočtverečný rastr. Vnější plocha je hladká, vnitřní
dodržuje původní členění polí. Klapačky jsou nahrazeny kovovou přišroubovanou pásovinou s oblými
vystupujícími okraji. Výplň má původní závěsy, zámek je ovšem vyměněn za nový, vložkový. Klika a štítky
jsou původní, pouze s odstraněným krytkami klíčové dírky. Přesně v souladu se smlouvou z roku 1910,
požadující "tři vertheimské zámky", je výplň opatřena také dvěma původními přídavnými zámky,
dochovanými včetně krytek.
Jižní schodiště 202 se svým řešením velmi blíží už popsaným zadním schodištím. Přední schodiště jsou
ovšem poněkud velkorysejší, žulové stupně jsou na čelní ploše lemovány páskou, první dva stupně
spodního ramene na volné západní straně půlkruhově vystupují do prostoru a stáčejí se podél prvního
kovového sloupku. Mezipodesta je taktéž opatřena terazzem ale je klasicky obdélná. Dvě nejvyšší schodištní
ramena (ze druhého do třetího patra) jsou o cca 25 cm užší. Shodně provedené je zábradlí a shodné bylo i
původní zakončení dubového madla, které je na spodním konci dodnes opatřeno dolů vystupující volutou.
Na horní ploše madla se v relativně pravidelných rozestupech (cca 105 cm) dochovaly otvory. Jejich existenci
asi vysvětluje jeden dochovaný mosazný knoflík vysoký cca 18 mm, který měl zjevně za úkol zabránit v
ježdění po zábradlí. Strop nad schodištěm je plochý, opatřený drobným neodsazeným fabionem.
Nástupu na schodištní rameno i vstup do prostoru vedle něj bránily dvě kovové branky, zřízené dle
archiválií patrně roku 1919. Dodatečnosti provedení nasvědčuje i způsob připevnění úchytů ve spodním
kovovém sloupku zábradlí, neboť závěsy k němu nejsou přinýtovány nebo jinak pevně spojeny, ale pomocí
dvou šroubů sloupek pouze pevně objímají.
Branka vedoucí na schodištní rameno se nedochovala (respektive nedochovala se na místě, mohla být
později přenesena do schodiště 114). Na místě zachovány jsou pouze závěsy a to na obou stranách a dále
kovový doraz připevněný na zárubni vstupu do místnosti 206 a sloužící fixaci křídla branky v otevřeném
stavu. Dochovala se branka vedoucí do prostoru vedle schodištního ramene. I ta je dvoukřídlá, s celkem
čtyřmi závěsy, po dvou na každé straně. Konstrukce branky vychází z konstrukce zábradlí, pouze na vrchní
straně není umístěno dřevěné madlo, nýbrž kovový oblý pás. Modifikováno je také uspořádání výplňových
prvků a celkový tvar se přizpůsobuje vystupujícím dvěma spodním schodištním stupňům (tj. branka je v
tomto místě pravoúhle "probrána"). Křídla branky nejsou symetrická, ale křídlo u stěny je dvojnásobné šířky.
Dvojkřídlá konstrukce byla užita zjevně kvůli původní poloze vstupu do prostoru 204, do kterého by
jednokřídlá branka při otevření zasahovala. Obdobně zjevně byla řešena i druhá nedochovaná branka. Fixaci
obou křídel v uzavřeném stavu zajišťuje na vrchní straně překlápěcí "zámek" tvořený dvěma snýtovanými
úhelníky, na jedné straně upevněný pantem.
Branka obdobné konstrukce, možná i původní z roku 1910, se dochovala také na konci předposledního
schodištního ramene. Jestliže spodní branka měla bránit přístupu na galerii velkého sálu, pak tato branka
měla bránit přístupu na galerii sálu malého. Branka je ovšem pouze jednokřídlá, nemá horní oblý pás, její
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členění zcela odpovídá uspořádání výplňových prvků zábradlí. Závěsy jsou umístěny ve zdi a na opačné
straně mohla být branka pomocí jednoduché petlice uzamčena visacím zámkem. Oko připevněné na
sloupku v ní zapadá do výřezu v silném, z boku branky vystupujícím a oválně tvarovaném plechu pouhým
pohybem branky.
V úrovni prvního patra je v západní stěně v prostoru vedle spodního schodištního schodištního ramene
provedena obdélná nika se zaoblenými kouty a horními rohy, evidentně určená pro radiátor. Jeho
dochování ovšem pro zastavěnost niky skříněmi nebylo možné ověřit.
Schodiště je v úrovni mezipodest osvětleno dvěma shodně řešenými, dosti rozměrnými okny. Jejich
jednoduché výplně odpovídají spodní výplni ve schodišti 113 a to včetně vnitřního parapetu z černého
leštěného kamene. Odlišností jsou pouze větší rozměry a s tím související osazení dvojice křídel i v horních
částech nad poutci. Kování je převážně původní, pouze klička horních křídel spodního okna je vyměněna,
snad za První republiky nebo v poválečném období. Dochována jsou také očka sloužící na zajištění okenních
křídel v otevřené poloze namontovanými háčky (křídla se otvírají dovnitř).
Do bývalé galerie malého sálu (401) se ze schodiště vstupuje dvoukřídlými dveřmi, které svým řešením
v podstatě odpovídají už popsaným dveřním konstrukcím do prostor 206 a 208 v patře. Na rozdíl od nich
mají ovšem navíc na čelní části deštění zárubně po stranách umístěnu dvojici vystupujících obdélných polí
na výšku, o rozměru cca 15x8 cm. Horní hrana těchto polí zhruba odpovídá spodní hraně překladu. Čelní
plocha pole má poměrně výrazně konkávně probrané rohy. Celek ve výsledku připomíná zřejmě
stylizovanou květinu vloženou do obdélného pole. Opět je zde poměrně jednoduchými geometrickými
cestami dosahováno dosti zajímavých a netypických výzdobných prvků.
Truhlářská konstrukce je nově fládrována v červenohnědém odstínu připomínajícím poněkud už
popsaný fládr dveří vedoucích z chodby do místnosti 206. Zámek je novodobý, vložkový, štítky a klika jsou
nové, hliníkové, na vnější straně s "koulí" (respektive placatým kulatým knoflíkem).
Nátěry jsou ve spodní části stěn olejové béžové, shodné jako ve vestibulu, v horní části stěn a na stropě
klasické bílé a dosti poškozené. Odlišně je olejový nátěr řešen nad horním ramenem schodiště na západní
stěně, kde nedosahuje jinde obvyklou výšku cca 160 cm, ale pouze cca 20 cm. Zhruba v rozsahu prvního
patra je olejový nátěr lemován okrovou linkou a shodnou barvou je natřena také boční viditelná plocha
schodištních stupňů. V rozsahu druhého patra je lemující linka černá. Nad horní podestou schodiště je v
jejím rozsahu nově proveden bílý nátěr a na podlaze podesty je navíc umístěn koberec.
Vzhledem k poškozením nátěrů a omítek jsou i zde patrné starší nátěrové vrstvy. Pod stávajícím
olejovým nátěrem je na mnoha místech patrný zelený olejový nátěr. Bílá vrstva pod ním je možná pouze
vyrovnávací. Ještě straší je šedivý (neolejový) nátěr, u něhož se ve větších plochách zdá patrné bílé
mramorování. Daný efekt ovšem mohl vzniknout i dodatečně, při přípravě podkladu pro olejový nátěr.
Nejstarší patrná vrstva je okrová. Těsně nad schodištními stupni je navíc patrný hnědočervený olejový nátěr,
snad související s nátěrem zeleným.
Severní schodiště 203 je v zásadě zrcadlově obrácenou obdobou schodiště jižního a proto bude v
následujícím textu upozorněno pouze na rozdíly.
První z nich je dobře pozorovatelný původní radiátor, umístěný v západní stěně v úrovni prvního patra
v nice prolomené vedle spodního schodištního ramene. Nika je vybavena betonovým soklíkem, o cca 2 cm
vyšším než úroveň podlahy. Litinový radiátor má celkem 17 žeber a rozměry 123x137x22 cm. Dochovaný je
původní regulační ventil (regulační kolečko ale chybí) i uzávěr na opačné straně potrubí, použitelný patrně
při případné výměně tělesa. Dochována je i část dosti tenkého rozvodného potrubí, jehož kolena a další
jednotlivé části jsou spojovány pomocí závitů. Z potrubí na pravé straně patrně vybíhá pojistný ventil, mající
zjevně za úkol v případě přílišného tlaku páru odpustit. Samotný radiátor má zdobené kruhové koncovky,
patrně s nečitelným textem na čelní ploše a tři páry ozdobných litinových nožiček, snad s motivem jakýchsi
lístků. Jinak je ovšem nezdobený. Natřený je stříbřenkou a po rekonstrukci topení v roce 1978 už není na
jeho rozvod připojen. Neodstranění tělesa v průběhu rekonstrukce snad způsobilo zastavění niky skříněmi či
jiným materiálem, eventuálně prostá pohodlnost provádějících dělníků.
Také na severním schodišti chybí kovová branka při vstupu na spodní schodištní rameno a drobnou
odlišností je odštíplá spodní část voluty na spodní části madla. Ostatní části schodiště se ovšem prakticky
neliší a další rozdíl lze proto zaznamenat až v úrovni třetího patra, kde se na lícové straně dveřní výplně
vstupu do galerie malého sálu dochoval původní fládr. Rubová strana konstrukce má světle krémový nátěr
a výplň je osazena novým vložkovým zámkem, hliníkovými štítky a klikou.
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Odstín zmíněného fládru je tvořen základním tmavěokrovým až hnědým nátěrem a fládrovací barvou
jen o něco tmavšího hnědého odstínu. Fládr se citelně liší od daleko světlejšího okrového fládru ze
šedesátých let i od více do červena zabarveného fládru, používaného od let devadesátých. Není ovšem zcela
jasné, do jaké míry může mít na dosti tmavý odstín základního nátěru vliv více než stoleté vystavení
působení světla a dalších vlivů. Pokud bychom vzali v úvahu určité ztmavení vlivem světla, patrně se
původní odstín a také pojednání jednotlivých vláken imitovaného dřeva dosti těsně blížil odstínu, dubovou
dýhou opatřeného obložení a rubové strany dveří zasedací síně ve druhém patře budovy. Vzhledem k tomu,
že i lícová strana této dveřní výplně byla fládrována, není to ostatně závěr nikterak překvapivý a vcelku by
souzněl i s informací z doby dokončování budovy, podle níž byly dveřní konstrukce "dubozlatě natřené a
žilkované".
Zajímavá zjištění se týkají i nátěrů stěn. S poznatky učiněnými na jižním schodišti nejsou v rozporu, spíše
je doplňují. Nejstarší zachycenou vrstvou je na opadaných místech těsně nad schodištními stupni poměrně
hrubá, bíle pačokovaná omítka, na níž je dochována dosti tmavá šedivá až šedozelená vrstva, patrně ovšem
vzniklá smýváním starších nátěrů při nějakém mladším malování. S touho vrstvou zřejmě souvisí okrový
nátěr, objevující se ve vyšších částech stěn. Na jednom místě se dokonce zdá patrný způsob napojení těchto
dvou barevných ploch. Okrový nátěr zde totiž končí v jedné linii, cca 20 cm nad schodištními stupni a ačkoli
šedivá barva je v tomto místě z větší části smyta a patrný je pouze spodní pačok, je pravděpodobné že
spodní pás mohl být natřen právě šedou. Zda k této úpravě patřila i na témže místě běžící červená line, která
by v rámci secesní výmalby zmíněnou kombinaci okru a šedé jistě mohla dobře doplňovat, nebo naopak zda
tato linka patří už k jiné vrstvě, ovšem není vůbec jasné.
Loupající se olejový nátěr také odhalil zajímavý fakt, že okrová plocha byla evidentně obnovována, neboť
se zde střídají minimálně dvě, možná i tři vrstvy okru. Spodní je přitom o něco tmavší. To by mohlo dobře
odpovídat zprávám o opravách výmalby schodiště a chodeb roku 1921 a 1923. Ty pravděpodobně dokládají,
že roku 1919 malovány nebyly. I po těchto opravách byla navíc opakovaně zmiňována nutnost vymalovat
horní části schodiště, které tudíž jistě malovány nebylo. V rámci oprav provedených roku 1923 je ale
zmíněno malování spodního olejového pásu v chodbách a schodištích. Výšce tohoto spodního olejového
pásu patrně odpovídá stávající, pouze cca 20 cm vysoký olejový pás na západní stěně nad posledním
schodištním ramenem. Na opačné východní stěně je navíc hrana nátěru v této výšce dosti patrná i pod
současným olejovým nátěrem o výšce 160 cm. Je proto zjevné, že i zde byl původně proveden pouze tento
nízký pás. Pečlivá prohlídka odpadlých míst navíc odhalí, že pod hnědým spodním pásem, který lze i zde
dosti pravděpodobně spojit se zeleným olejovým nátěrem, snad z roku 1960, je patrný další, o něco tmavší
hnědý olejový nátěr.
Pokud tedy zrekapitulujeme naše značně útržkovitá zjištění o jednotlivých fázích výmalby, nejstarší
výmalbou byly zřejmě okrový nátěr, doplněný zřejmě šedivým soklovým pásem a snad i červeně
malovanými lemujícími linkami. Tato barevnost by přitom mohla odpovídat barevnosti patrné na
dochované fotografii vestibulu.722 Zde je ovšem část soklu provedena z červeného mramoru a jeho ostatní
části se této barevnosti patrně přizpůsobovaly. Proto by i zjištěný šedivý odstín spodního pásu na schodišti,
zdánlivě jednoznačně interpretovatelný, mohl být například pouhým tmavším podkladem pásu červeně
mramorovaného.
Tato původní výmalba byla zřejmě opakovaně obnovena či obnovována. Výrazně červenooranžový,
dosti sprašující nátěr nalezený v navazující chodbě 301 náleží velmi pravděpodobně obnově interiéru v roce
1929. V neurčené době, možná až při poválečné obnově, následovala patrně šedivá barevnost spodní části
stěn, snad v kombinaci s bílou. Přesně tato barevnost je ostatně dodnes použita v šatnách a na zadních
schodištích. Byť nevíme, zdali je zde tato kombinace výsledkem opakovaného obnovování, jeví se tato
možnost jako dosti pravděpodobná. Zda jej ovšem lze spojit s nalezeným tmavě hnědým nátěrem není jisté.
Patrně až roku 1960 byl na schodišti proveden olejový nátěr v současné výšce 160 cm. Velmi
pravděpodobně přitom šlo o nalezený, hráškově zelený omyvatelný nátěr, dole doplněný cca 20 cm
vysokým hnědým soklem. Horní části stěn byly jistě i v této úpravě bílé.

Prostory 204209  místnosti v přední části patra
Pánské záchody (204) pochází kompletně z opravy v roce 2002. Vybaven třemi kójemi se splachovacím
WC, třemi mušlemi a dvěma umyvadly. Obložen je obkladačkami a dlaždicemi ve dvou tónech modré
722 Fotografie č. 3004.

247

barvy. Dělící příčky dosahují zhruba do výšky 2,2 m, dveře jsou typové, v ocelových zárubních, strop je
opatřen podhledem s kovovým zavěšeným rastrem, minerálními deskami a integrovaným zářivkovým
osvětlením.
Původně byla na jejich místě chodba spojující příčnou chodbu (201) s jižním přísálím (211). Právě odtud
byly také přístupné původní mužské záchody (214). Zatímco vstup do přísálí byl také opatřen dvoukřídlou
konstrukcí, totožnou s konstrukcí dochovanou u místnosti 206, pouze s prosklenými horními poli. vstup do
záchodu byl vybaven jednokřídlou výplní a opravdu mohl odpovídat členění výplně, použité dnes ve
vstupu z příčné chodby. Inventář z roku 1932 v chodbě uvádí jedno umyvadlo a dvě světla. 723 Původní stav,
během let jistě nějakým nedokumentovaným způsobem modernizovaný, byl odstraněn zásadní
rekonstrukcí, provedenou mezi lety 1988 a 1990. Obdobně pronikavá rekonstrukce zde následně proběhla i
roku 2003.
Velmi obdobně jsou řešeny a vybaveny protilehlé dámské záchody (205). Liší se, kromě pochopitelné
absence mušlí, především obkladem a dlažbami provedenými ve dvou tónech hnědé barvy. Původní
podoba prostoru opět v zrcadlovém obrácení zcela odpovídala prostoru 204 a obdobné byly i jeho mladší
proměny. Stávající úprava ovšem pocházejí až z roku 2006.
Kancelářské prostory 206 a 207 zaujímají jihovýchodní nároží budovy. Podélná místnost 206 je dnes
předělena novodobou příčkou na malou předsíň a zadní kancelář. Okenní výplně jsou původní, téhož typu
jako o patro níže (102) a původní je také mřížka ventilace. Na podlaze je položen koberec, pod ním je patrně
dochovaná parketová podlaha, eventuálně a daleko méně pravděpodobně fošnová podlaha vyrovnaná
deskami. Původní jsou z větší části jistě i omítky. Jednokřídlé dveřní výplně jsou s výjimkou vstupních
dvoukřídlých dveří nové, typové, v ocelových zárubních.
Prakticky totožný stav zaznamenáváme i ve vedlejším prostoru 207. Ten je předělen tenkou dodatečnou
příčkou na dvě kancelářské místnosti. Tato příčka je osazena typovou dveřní konstrukcí. Vstup z východní
místnosti do místnosti 206 je nově probouranou, eventuálně starší ale citelně zmenšenou dveřní nikou, vstup
ze západní místnosti do předsíňky 206 je v původní vysoké dveřní nice. Okenní výplně odpovídají výplním
o patro níže (122) a původní je opět také mřížka ventilace.
Místnosti původně užívala pražská městská knihovna jako svou libeňskou pobočku. Přední místnost
(206) jako knihovnu a zadní (207) jako čítárnu. 724 Z doby výstavby máme zprávy o jejím malování, jistě ve
formě nějaké jednodušší geometrické secesní výmalby. Na podlaze byla patrně od počátku položena
parketová podlaha. Položení parket v čítárně bylo ale žádáno i roku 1946. Provedené položení parket "v
bývalé knihovně" potvrzuje zpráva z roku 1947. Možnost, že by v těchto zprávách ve skutečnosti šlo o jinou
knihovnu, totiž o vlastní knihovnou jednoty, ovšem nezle vyloužit. Využití místností v poválečném období a
v době socialismu neznáme. Po roce 1991 byly prostory pronajaty a jako kanceláře slouží doposud.
Dvojice dalších místností, 208 a 209, je umístěna v protilehlém severovýchodním nároží. Z místnost 208
byla dodatečně příčkou u vstupu oddělena předsíňka. Celá horní část příčky je provedena z luxferů. Vstup z
předsíňky do kancelářské místnosti je osazen typovou prosklenou dveřní výplní v ocelové zárubni. Na ní je
osazena zajímavá atypická plastová klika ze štítkem, pravděpodobně ze šedesátých či sedmdesátých let 20.
století. Vstup z předsíňky do místnosti 209 má novodobou typovou výplň v ocelové zárubni, osazen je ale
asi ve starší dveřní nice. Samotná kancelář je osvětlena původními okenními výplněmi téhož typu jako v
místnosti 206 či 108. Omítky jsou patrně z větší části původní, plochý strop má drobný neodsazený fabion,
na podleze leží parkety kryté PVC. Vstup do místnost 209 je také osazen novodobou plochou typovou
výplní v ocelové zárubni. Výplň je ale dosti netypicky fládrována. Dveřní nika dnes směřuje do místnosti
208 a je patrně novodobá či novodobě upravená. V severní stěně je ve zdi provedena nika krytá dřevěnými
dvířky, patrně zaznamenaná už v inventáři z roku 1932, kdy jsou tyto skříňky uvedeny dokonce dvě. Nabízí
se přitom velmi pravděpodobné vysvětlení, že obě skříňky využívaly původní niky obslužného okénka
spořitelny. Prostor je osvětlen novými, na lankách zavěšenými zářivkovými tělesy, instalovanými buďto na
sklonku 20. nebo na počátku 21. století.
Rozměrná místnost 209 dnes slouží jako sborovna, v době první republiky jako sborovna mužů. Okenní
výplně jsou původní a odpovídají například výplním protilehlé prostory 207. Na podlaze jsou položeny

723 Viz Inventář (pozn. 443), s. 22,23.
724 Dokládají to opět prováděcí plány, například plán č. 3005.
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parkety, na nich PVC. Stěny a strop strop nabíleny a strop je opatřen drobným neodsazeným fabionem. I
tato místnost je osvětlena zářivkovými tělesy z devadesátých let 20. století či ze století 21.
Zajímavou součástí vybavení místnosti je obklad spodní části stěn. Proveden je z lakovaných desek o
rozměru cca 30x30 cm, částečně dýhovaných a částečně z masivního dřeva. Dobře patrná je snaha skládat
jednotlivé desky šachovnicovitě, s pootáčením o 90°. Dřevěným obkladem jsou kryty i původní betonové
soklíky pod radiátory. Při osazení nových radiátorů, pravděpodobně širších než původní neboť okenní niky
zde byly patrně dodatečně rozšiřovány do stran, byl obklad vyříznut a jeho boční části zcela odstraněny či
pouze dosti nedůsledně nahrazeny novými, nepřesně vyříznutými a hřebíky přitloukanými prkénky.
Obdobným dojmem působí i dosti odlišně provedený dřevěný obklad v severovýchodním koutě, který je
vytvářen ze "záklopově" překládaných vertikálních prken. I tato úprava patrně souvisí s provedením nového
topení roku 1978, neboť za obkladem prochází jeho rozvod, což zřejmě znemožnilo znovuosazení obkladu
původního. Ten patrně vznikl někdy v šedesátých, eventuálně sedmdesátých letech, neboť nepůsobí jako
profesionální výrobek truhlářské firmy ale spíše jako produkt nadšeného kutilství.
Mezi okenními nikami v severní stěně, zhruba ve výšce 150 cm, je provedena drobná, bílou textilií
vyložená a zasklená nika, uchovávající sokolskou čapku, jeden kruh ze stejnojmenného cvičebního nářadí a
vázičku s květinami. Jak nás informuje text, vyrytý do měděného plechu rámujícího fasetované sklo, jedná se
o památky na tragicky zahynulého cvičitele Vojtu Štekra: "Všem příštím na věčnou paměť / připomeňtež tyto
reliquie, že dne 3./III. 1930 / cvičitel br. Vojta Štekr / přišel při vedení svého družstva o život. / Člověk padl, aby
myšlenka žila!"
Původně obě místnosti sloužily pobočce spořitelny. Archivně doloženy jsou určité stavební úpravy, z
nichž ovšem konkrétně víme pouze o probourání okének v dělící stěně, nepochybně oddělujícími část pro
zaměstnance od části pro klienty. Téměř jistě přitom šlo stávající zeď mezi místností 208 a 209. Po
vypovězení smlouvy spořitelnou se roku 1921 místnosti staly sborovnou mužů, roku 1922 je zde zmíněno
malování, roku 1924 nové, do tvaru podkovy uspořádané stoly a roku 1926 nové stropní osvětlovací těleso.
Inventář z roku 1932 uvádí jak niku s předměty připomínajícími Vojtu Štekra, tak šest stolů tvořících jistě
onu podkovu. Uvedeny jsou i rozměry (výška 80 cm, šířka 65 cm, délka 4x225 a 2x 157 cm). Uvedeno je 38
židlí a dva dvojramenné lustry.725 V šedesátých letech je v přední místnosti zaznamenáno pracoviště
sekretariátu TJ, v podstatě shodně s dnešním stavem, zadní místnost až dosud souží jako sborovna. Na
zaměření z roku 1978 jsou zadní dveře mezi oběma místnostmi zakresleny jako zaslepené, pravděpodobně s
vestavěnou skříní.

Prostory 210213  velký sál, jeviště, přísálí
Obdélný hloubkově orientovaný a přísně symetricky komponovaný velký sál prostupuje dvěma
poschodími, je vybaven galerií, z jihu a severu k němu přiléhá dvojice přísálí (211, 212) a ze západu nízké
jeviště (213) a nad ním prostor původně určený pro hudebníky.
Přístupný je z příčné chodby 201 dvěma už popsanými vstupy, případně ze zadních schodišť 113 a 114,
vstupy také už popsanými. Kouty sálu jsou zaobleny (poloměr cca 60 cm), strop má ve střední části
segmentový tvar, přísálí jsou přístupna trojicí dosti rozměrných obdélných otvorů oddělovaných dvojicí
mohutných pilířů. Jeviště a galerie pro hudebníky se do sálu otevírají rozměrnými, nad sebou umístěnými
otvory. Podlaha je kryta parketami, položenými zřejmě roku 1976 nebo 1977.726
Stěny sálu jsou zcela hladké a jediným plastickým prvkem je jednoduše členěné rámování otvoru jeviště.
Špaleta tohoto otvoru je zhruba do poloviny hloubky stěny směrem do sálu pod úhlem 45° skosená a na
čelní ploše rámovaná pomocí dvou cca 7 cm širokých ústupků. Další ústupky téže šíře probíhají v místě, kde
šikmá část špalety přechází v rovnou a to z obou stran, tedy "proti sobě". Tyto ústupky přitom neprobíhají až
k obkladu, nýbrž jsou ukončeny a propojeny vodorovnou hranou, opět cca 7 cm nad obkladem. Ačkoli
stávající obklad není původní (viz níže), dokládají historické fotografie,727 že výška původního obkladu byla
shodná a detail je autentický. I tato drobná ale v podstatě velmi rafinovaná hra s ústupky dobře ukazuje, jak
svrchovaným uměleckým dílem sál i celá budova jsou. Zmínit je v té souvislosti nutné i nesmírně
vynalézavý způsob, jímž je do popsaného, nahoře segmentově uzavřeného otvoru vložena galerie
725 Viz Inventář (pozn. 443), s. 1321.
726 Na fotografiích z roku 1976 je ještě zachycena starší parketová podlaha, na fotografii pocházející z roku 1976 nebo 1977 už nová.
Viz fotografie č. 60136026 a 6027. Datace snímku vychází z faktu, že pravděpodobně zachycuje ještě původní tělesa ústředního
topení a tedy musel vzniknout před rokem 1978. Novou parketu samozřejmě zachycují i snímky č. 60376048 z osmdesátých let.
727 Dobře patrné je to například na fotografii 3007.
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hudebníků. Ačkoli se jeviště a galerie hudebníků do sálu fakticky otvírají dvěma nad sebou umístěnými
otvory, vnímáme je jako útvar jediný, neboť výše popsanému zkosení špalety odpovídají v protipohybu
šikmo vedené krajní úseky zábradlí galerie. To umožňuje vnímat ústupky rámující otvor i šikmo vedenou
špaletu jako jeden mohutný, ničím nepřerušený útvar, do něhož je galerie hudebníků jakoby vsunuta
dodatečně, bez toho že by rušila působící tektonické síly.
Už zmíněný dřevěný obklad je tvořen převážně vertikálně orientovanými palubkami, na hranách
lištovanými. Obklad je proveden také v obou přísálích, v prostoru jeviště ovšem nikoliv. Na pěti místech,
konkrétně na dvou párech sloupů mezi průchody do přísálí a ve středu východní stěny mezi vstupy z
chodby 201, jsou ovšem z klínovitě tvarovaných palubek vytvořena obdélná pole se "solárním" motivem.
Střed této kompozice vždy kryje oválná dřevěná deska. Zajímavá situace je pozorovatelná ve styku s
jevištěm, neboť zde obklad zjevně reaguje na umístění zvýšeného pódia. Celý obklad je hnědočerveně
mořený a lakovaný. Obklad je rozhodně dodatečný a téměř jistě nevznikl v době První republiky, neboť by
jeho pořízení jistě zachytila některá z výročních zpráv. Nejpravděpodobněji obklad vznikl v rámci obnovy
po skončení Druhé světové války. Vyloučit jistě nelze ani vznik v období socialismu, byť socialistická
tělovýchova už patrně nepotřebovala a nevyužívala pódium, se kterým obklad ještě počítá.
Téměř jistě dodatečná je i zvláštní vrstva, nanesená nad obkladem na celé východní stěně (i nad galerií).
Tvořená je jemnou omítkovou směsí s hojně přimíchanou slámou. Vysvětlit tuto poměrně netradiční úpravu
lze nejspíše jako snahu po vylepšení akustiky sálu, neboť zvuk by se od takto strukturované stěny měl méně
odrážet. Možné také je, že měl obecně hrát roli zvukové izolace. Historické fotografie i v tomto případě
dokládají, že původně na této stěně tato vrstva nanesena nebyla. 728 Její aplikaci opět nezmiňuje žádná
archivní zpráva. Ani v tomto případě ale nelze vyloučit obnovu v roce 1945, neboť později zřejmě nebyl
důvod akustiku sálu vylepšovat. Na ostatních stěnách se pod bílým nátěrem objevují starší okrové a červené
nátěry.
V podélných stěnách jsou zhruba ve výšce 3 metrůosazeny poblíž zaoblených koutů celkem čtyři mřížky,
kryjící vyústění kanálů, původně vedoucích od velké topné komory čerstvý vzduch. Provedeny jsou shodně
jako ostatní popsané původní ventilační mřížky ale jsou větší (cca 82x107 cm), bez lamel a ovládacího
mechanismu. Větrání sloužily i dva oválné otvory, prolomené ve stěně nad vstupy do zadních schodišť. Jsou
kryté horizontálními lamelami a zcela jistě dodatečné. Zda byly původně vybaveny ventilátory není zřejmé.
Blíže středu místnosti se v podélných stěnách nachází čtveřice původních obdélných nik, sloužících
doposud k umístění radiátorů. Kryjí je kovové kryty, nepochybně mladší, tvořené rámem ze svařované
pásoviny. Horní část je pevná, spodních cca 20 cm se samostatným ležatým obdélným rámem je kvůli
vymetání prachu zavěšena na typových závěsech a lze ji odklopit. Výplň je tvořena běžným děrovaným
plechem s hustými řadami čtvercových otvorů a zpevněna kovovými žebry z pásoviny. Rovné horizontální
žebro, dělící rám na dvě poloviny, doplňují dvě řady žeber stáčených do tvaru písmene S a těsně za sebe
řazených. Celá konstrukce je natřena černou barvou. Přes snahu, vytvořit prvek odpovídající celkovému
pojetí budovy, výrazně sráží působení dané konstrukce její dosti nevalné řemeslné provedení (děrovaný
plech ovšem může být i mladším doplňkem). Možný je její vznik už v rámci obnovy v roce 1945, ovšem spíše
se zdá mladší.
Galerie zaujímá východní, severní a jižní stranu velkého sálu. Boční strany galerie (tj. jižní a severní)
přitom v půdorysu nemají rovný průběh, nýbrž se postupnými ústupky zužují. Pouze v závěru u západní
stěny se galerie nejprve kolmo rozšíří a následně ke stěně doběhne šikmo. Drobný šikmý úsek je pak i na
styku zadní a bočních částí galerie.
Betonový pohled galerie je zdoben jednoduchou geometrickou štukovou výzdobou. Na stěnu sálu je
pohled napojen dosti výrazným, od stěny neodsazeným fabionem. Podle stavebního plánu přitom měl být
fabion ještě citelně výraznější.729 Od ostatní části pohledu je ovšem fabion odsazen hned dvojicí ústupků,
které navíc probíhají ve značné vzdálenosti od stěny. Ostatní část podhledu tvoří vpadlá, výrazně obdélná
pole. Hrana je opět členěna hned dvojicí ústupků. Délka polí odpovídá délkám jednotlivých půdorysných
ústupků galerie, tj. se zužující se galerií se zkracuje i šířka polí.
Obdobně je řešeno a členěno i plné zábradlí galerie. Oproti čelu spodní nosné desky je mírně ustouplé a
čelo je zároveň opatřeno o cca 2 cm užším předstupujícím vodorovným pásem. V části v níž mohl být tento
728 Dokládá to především fotografie č. 4032 a 4033. Také výmalba zachycená na fotografii 4023 by na tuto hrubou slámovou vrstvu
patrně nešla rozumně provést.
729 Plán č. 4017.
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pás poškozen manipulací se šplhacím lanem či tyčí, případně se šplhajícími osobami, je tento spodní pás
tvořen dřevěnou deskou. Vlastní zábradlí je také lemováno předstupujícími horizontálními pásy a kromě
toho členěno čtvercovými vpadlými poli, opět se zdvojeným okrajem (o cca 2 cm). Horní pás je ovšem dnes
opatřen obkladem z překližky s mořeným a lakovaným povrchem a působí proto spíše jako součást
dřevěného madla.
Obdobně řešena je i čelní plocha galerie hudebníků nad jevištěm na západní straně. Předstupující čelo
nosné desky je navíc podloženo ustouplým vodorovným, poměrně masivně působícím pásem, který čteme v
zásadě jako překlad spodního otvoru. Zmíněný pás je opatřen jednoduchým a dosti masivním zubořezem.
Ani průběh čelní plochy galerie hudebníků není přímý, nýbrž se v krajích úsecích v půdorysu mírně láme a
je tudíž trojboký. Tomu odpovídá v podhledu provedené zdvojené pětiboké vpadlé pole.
Podlaha galerie je dnes kryta dvěma druhy linolea. Podélné části jsou opatřeny původně asi černým,
dnes především na jižní straně značně vybledlým mramorovaným linoleem, podle všeho týmž jaké se
dochovalo na dřevěné fošnové podlaze ve schodišti 114. Příčná část galerie je kryta také dosti vybledlým,
patrně přírodním linoleem. Jeho současná barva se mění v závislosti na vzdálenosti od okna a tedy s
množství dopadajícího slunečního světla, od nejtmavší a asi původnímu odstínů blízké vínové po
nejsvětlejší šedohnědou. Linoleum je tvořeno čtverci o rozměru 50x50 cm, skládaných do řad a kladených
tak že jsou zmíněné čtverce v jednotlivých řadách vždy o polovinu posunuty a tvoří "vazákový" vzor. Pod
tímto jistě dosti starým linoleem je patrná betonová, červeně probarvená, patrně broušená vrstva. To je v
souladu se zprávou, podle níž byl na galerii roku 1910 prováděn červený granolit.
Zadní části zábradlí jsou dnes kryty dosti rozměrnými překližkovými deskami. Pod nimi se skrývá
původní papírová ražená tapeta hnědé, téměř bronzové barvy. I toto zjištění je v souladu s archivními
zprávami, podle nichž bylo roku 910 rozhodnuto tuto část zábradlí polepit "papírem" a roku 1929 byla
obložena překližkou.
I nad galerií je východní stěna opatřena omítkovou vrstvou obsahující slámu. Severní stěna je pak
prolomena už zmíněnými pěti bývalými okenními nikami, které jsou nyní ponechány jako cca 10 cm
hluboké obdélné slepé niky. Na jednom poškozeném místě je patrné, že zaslepení nik není provedeno
klasicky cihlami, ale pomocí hustě napjatých drátů či pletiva, k nim přichycené hmoty připomínající heraklit
a následně z obou stran omítnuté.
S výjimkou rámování jeviště a nad ním umístěné galerie hudebníků jsou jinak i zde stěny zcela hladké.
Poměrně členitý je ovšem strop. Proveden je z "rabitzovy hmoty", to jest z pletiva napjatého do kostry
tvořené spodní částí železného krovu, respektive konstrukce ke spodní části tohoto krovu připojené a
následně omítnuté. Tloušťka této omítkové vrstvy by dle dochovaného plánu měla být 5 cm a kvůli tepelné
izolaci měla být provedena dvojmo, s mezerou mezi oběma vrstvami, dle plánu činící také cca 5 cm. V
některých místech ovšem tato mezera chybí, neboť vnější vrstva nekopíruje vnitřní vrstvu důsledně a to
především v části kde strop schodovitě stoupá.730
Podobně boční úseky, jinak segmentově utvářeného stropu, jsou ploché a v zásadě odpovídají krajní
vodorovné části příhradových vazníků železného krovu. Členěny jsou dvěma řadami vpadlých čtvercových
polí, přičemž tato pole nejsou vůbec rámována ale pouze zcela jednoduše "vytlačena" do plochy stropu.
Teprve v poli samém jsou použity výzdobné prvky, ovšem i ty jsou velmi jednoduché a geometricky
utvářené. Provedeny jsou v nízkém reliéfu, v podstatě podobně jako by byly vyřezávány a následně na sebe
vrstveny z tenkých plochých desek a spočívají jednak z konkávně probraných rohů a dále z vloženého, o 45°
pootočeného čtverce. Analogií tohoto prvku je už popsaný obdélný výzdobný motiv, provedený na deštění
zárubně vstupů na galerii malého sálu. I popsaný způsob "vrstvených prořezávaných desek" je pro štukovou
výzdobu budovy velmi charakteristický.
Přechod mezi stěnou a stropem zajímavě zprostředkovává profilovaný prvek. Jedná se v podstatě o dosti
klasické, vznosně provedené lesbické kyma, které je ovšem velmi neklasicky užito. Nejen, že se nachází v
místě, kde bychom očekávali spíše klasický fabion než obdobný profilovaný prvek, ale především probíhá
pouze v místě podélných stěn. Na zaoblené kouty netypicky reaguje pravoúhlým zalomení směrem do zdi, v
podstatě obdobně jako se zalamuje například nadokenní římsa. U příčných stěn i v zaoblených koutech
samotných, se strop se stěnou stýká zcela nezdobeným pravým úhlem, v podstatě jako by byl strop stěnou
dodatečně předělen.
730 Plán č. 4013.
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Přechod mezi krajní kazetovanou a střední segmentovou částí stropu zprostředkovává na obou stranách
čtveřice dosti výrazných pravoúhlých ústupků. Dle dochovaného plánu má tato krajní kazetovaná část šířku
180 cm, zmíněné ústupky mají na výšku po 10 cm a tři vodorovné úseky mezi nimi mají po 45 cm. Střední
segmentová část je široká 770 cm při vzepětí 70 cm. Zmíněné ústupky jsou opět dále členěny lehkým
probráním, přičemž ani zde se neubráníme představě konstrukce z vrstvených tenkých desek. Probrání na
vodorovné části činí pouze cca 23 cm, na části horizontální je citelnější a odpovídá cca 7 cm. Hloubka
probrání je pouze cca 1 cm. "Odhalená" hrana je navíc oblá, což v přesně, graficky působícím jemném štuku
jistě není náhoda. Opět jsme svědky velmi vynalézavé a přitom relativně minimalistické hry se základními
geometrickými tvary i s hmotou jakoby prokrajovanou, protlačovanou či v tenkých vrstvách odřezávanou a
odhalovanou.
V kontrastu k členitým bočním úsekům stropu je jeho střední část zcela nezdobená a působící pouze
svým konkávním tvarem. Ve vrcholu je ovšem osazena dvojicí dosti rozměrných vystupujících kruhových
mřížek ventilačního kanálu o průměru 1 m. Použit je zde týž děrovaný plech s otvory ve tvaru drobných
čtyřlístků, jaký najdeme i na ostatních původních mřížkách. Tento zdánlivě pouze technický prvek má
ovšem nepochybně i podstatný výtvarný účin.
Vstupy na galerii z chodby 301 jsou opatřeny dvoukřídlými výplněmi, velmi blízkými výplním vstupů z
chodby 201 v prvním patře. Rozdílem je zde ovšem absence prosklené části. Výplně jsou členěny pěti
horizontálními a jednou vertikální příčkou do celkem dvanácti čtvercových polí. Opatřeny jsou fládrem,
patrně ze šedesátých let, mají původní kování, šítky i kliky, pouze s vyměněnými zámky za vložkové a s
chybějícími krytkami klíčových dírek. Na jižní dveřní konstrukci je z vnitřní strany na deštění zárubně
dochován plech, sloužící původně k upevnění nedochovaného samozavírače, z něhož na dveřním křídle
zůstala část kovového táhla.
Druhotně, do dvou z pěti zazděných okenních nik v severní stěně (první a třetí od západu) jsou vloženy
dvoukřídlé rámové dveřní výplně. Deštění zárubně je zcela hladké, křídla jsou členěna třemi horizontálními
příčkami na čtyři pole a kromě drobného ústupku, lemujícího na rámu jednotlivá hladká pole, podobně jako
je tomu na výplních původních, jsou zcela nezdobena. Závěsy jsou typové, se zaoblenými konci. Zámek,
hliníková klika a štítek na západnějších dveřích odpovídají dobu vzniku v poválečném období. vložkový
zámek, vyměněná klika a štítek na východnějších dveřích jsou novější, vyměněné. Západněji umístěný vstup
je z vnitřní strany zaslepen pomocí jakési desky a projevuje se pouze obrysem. Dle archivní zprávy byly
bývalé okenní niky, později fungující jako otvory do vedlejšího Srncova sálu, zazděny až roku 1946 a tomu
odpovídá i podoba truhlářských výplní. Výplně vstupů na zadní schodiště už byly popsány při popisu
schodišť (113 a 114).
Okenní výplně odpovídají už popsaným okenním výplním v přízemí i v patře, pouze jsou užší a tvořené
celkem třemi vedle sebe usazenými rámy, dělenými vyzdívanými pilířky. Výplně jsou zdvojené, dovnitř
otvíravé, střední horní křídla jsou vždy výklopná, otvíraná táhlem, vnější a vnitřní křídlo propojeny táhlem.
Boční horní křídla jsou otvírána do strany. Původní jsou dřevěné profilované vnitřní parapety, závěsy a
většinou i mosazné kličky. Pod prvním a posledním oknem jsou dochovány cca 3 cm vysoké betonové
soklíky původních radiátorů. Ty probíhají na celou šířku niky, ovšem střední část, odpovídající cca 2/3 šířky
niky, o cca 5 cm vybíhá směrem do sálu a to nikoli ostrým ústupkem, nýbrž se zaoblenými rohy. Toto
vyběhnutí přitom jistě odpovídá hloubce původních nedochovaných radiátorů.
Na protilehlých kratších stranách sálu jsou z obou galerií spuštěny novodobé kovové konstrukce
basketballových košů. Střed zábradlí galerie hudebníků je navíc osazen novými hodinami, chráněnými
novým kovovým krytem. Na tomto místě přitom hodiny byly umístěny už v době První republiky.731
Nepochybně původní jsou nosné konstrukce kruhů, vytvořené z traverzy výšky 130 mm a dvou
masivních úhelníků, sloužících jako boční vzpěry. Dle dochovaného plánu 732 má traverza délku 383 cm a
prochází celou šířkou podlahy galerie až do obvodové stěny, v níž je vezděna do hloubky 60 cm. Šrouby
připevněné boční vzpěry jsou dle fotografické i plánové dokumentace mladším doplňkem, stejně jako
podvěšený navíjecí mechanismus. Vedle funkčních prvků, jakými jsou na místech původních stáčených
háků (viz níže) přišroubované destičky, nesoucí navíjecí mechanismu či v polovině viditelné délky traverzy
provedená očka, sloužící zřejmě k případnému zpevnění pomocí kovových táhel, je držák opatřen také
731 Roku 1931 je zde zachytila fotografie č. 5012 a už roku 1911 je jednáno o umístění hodin v sále, žel na nespecifikovaném místě.
732 Plán č. 5017.
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prvkem vysloveně výzdobným v podobě ozdobného seříznutí volného konce traverzy. Seříznutí je
provedeno po konvexněkonkávní křivce a čelní seříznutá část je doplněna shodně širokou a tvarovanou
pásovinou, po stranách navíc dvěma volutovitě stáčenými pásky. K vedení provazů slouží dvě pod galerií
připevněné kladky, patrně také až dodatečně instalované. Kdy došlo k instalování současného navíjecího
zařízení není jasné. Původní řešení je dobře patrné z historických fotografií a z původního plánu.733 Kruhy
byly zavěšeny na provazech a to, shodně jako dnes, pravděpodobně prostřednictvím kožených řemenů. V
místě stávajícího upevnění navíjecího zařízení byly ke konstrukci přinýtovány či přišroubovány dva stáčené
háky (obdobné těm, které slouží k upevnění šplhacích provazů), na nichž byly pověšeny dvě kladky. Další
kladka či kladky byly pak umístěny na stěně pod galerií. Při cvičení tedy musely být provazy fixovány
přivázáním k nějakému nedochovanému úchytu, eventuálně pevně drženy. Inventář z roku 1932 už uvádí
kruhy se "Smekalovou cívkou".734
Velmi obdobně utvářeny jsou i původní nosné konstrukce šplhadel, umístěné po obou stranách jeviště a
tvořené opět traverzou, tentokrát ovšem mírně prohnutou směrem do sálu a také zapuštěnou velmi hluboko
do zdiva. Shodné je ozdobné ukončení traverzy i osazení ok ve tvaru otočeného písmene U, tentokrát ovšem
nikoli v polovině ale ve třetinách délky. Ani zde ovšem tato oka nejsou využita k umístění případných táhel
a tak není jisté, zdali kromě tohoto potenciálně praktického využití nejde i o prvek v podstatě ozdobný.
Osvětlen je sál jednak zářivkami, umístěnými pod galeriemi a kromě toho i na galerii nad vstupy do
zadních schodišť a vedle vstupů z chodby 301, a dále deseti mohutnými sodíkovými halovými světly,
zavěšenými po stranách sálu na lankách. Oba dva zmíněné typy osvětlovadel byly v sále instalovány patrně
při rekonstrukci v roce 1960. Zářivková tělesa na galeriích pak pocházejí patrně až z devadesátých let.
Kromě toho je sál také ozvučen dvěma páry relativně drobných bílých reprobeden, umístěných nad sebou v
čele sálu, opět patrně v devadesátých letech.
Stávající výmalba sálu je tvořena bílým nátěrem pod galeriemi a starším, světle oktovým nátěrem v
úrovni druhého patra. Monochromní bílý či spíše světle krémový nátěr má i strop a jeho zašpiněnost, v níž
se mj. tmavšími místy zajímavě propisuje průběh nosné železné konstrukce stropu, pochází zřejmě ještě z
doby socialismu, případně z roku 1993, kdy je malování všech sálů zmíněno. Téměř jisté ovšem je, že horní
část sálu byla malována dříve než jeho spodní bílená část.
Původní podobu sálu lze na základě dochovaných pramenů735 rekonstruovat dosti přesně. Podlaha byla
kryta parketami kladenými do asfaltu v klasickém rybinovém vzoru. Spodní část stěn do výšky stávajícího
dřevěného obkladu byla obložena dle pramenů lingrustou. Je přitom evidentní, že nemohlo jí o materiál,
který pod tímto názvem známe dnes. Dle fotografické dokumentace šlo o poměrně tenký (v řádu několika
milimetrů) dosti tmavý, na hranách a okrajích tmavými oblými lištami lištovaný materiál.736 Lištování
dokládají i písemné prameny z doby výstavby. Z období První republiky se pak dochovaly zprávy o
opakovaném konzervování linolea v sále vazelinou, zpravidla prováděném současně s napouštěním parket
olejem či fermeží. Roku 1924 je přímo zmíněno linoleum v sále na stěnách a roku 1930 došlo k jeho výměně
nad topnými tělesy, kde patrně vlivem tepla rychleji degradovalo. Podle všeho tedy ona záhadná lingrusta
obkladu spodní části stěn byla právě přírodním linoleem. Její odstín pravděpodobně odpovídal tmavší
hnědé s patrným nádechem do fialova (tmavě vínová), neboť přesně tento odstín lze na několika místech
pod loupajícím se bílým nátěrem najít i pod oknem jeviště, kde zřejmě zůstal zmíněný obklad dochován (viz
níže). Velmi podobný odstín lze navíc v podobě pravděpodobně původního nátěru nízkého pásu nad
podlahou (v kombinaci s okrem) najít na některých poškozených místech okenních nik na galerii a v podobě
starého nátěru se vyskytuje se i na vnitřní straně otvoru jeviště (opět viz níže).
Čtveřice nik v nichž byly umístěny radiátory pravděpodobně původně nebyla opatřena krytem, byť je
tento závěr učiněn pouze na základě jediné fotografie. 737 Z fotografií je také zřejmé, že základní plocha stěn
byla natřena barvou, jíž by snad bylo možné ztotožnit s okrem, nalezeným ve spodní části okenních nik v
patře a navíc identifikovaným i na předních schodištích. Fotografie dobře ukazují Podobu a umístění další
malířské výzdoby. Jednalo se o tato místa a prvky: 1) lemujcí vodorovná linka nad obkladem a dále podél
733 Ibidem, fotografie č. 3005 a 3007.
734 Viz Inventář (pozn. 443), s. 24.
735 Jedná se o již zmíněné stavební plány, fotografie č. 3005 a 3007, některé fotografie z doby lazaretu a v neposlední řadě i písemné
prameny.
736 Patrné je to především na fotografiích 4005, 4018, 4020, 4023, 4031. Zachycen je je ještě na fotografiích 5007, 5009, 5010 z doby první
republiky.
737 Tak je to parné na fotografii 3005. Na všech ostatních není dobře patrné.
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hran otvorů (i ve špaletách) a v nárožích (na galerii hudebníků) 2) geometrický pás probíhající vodorovně
podél celého sálu cca 20 cm pod podhledem galerie 3) velmi špatně patrná výzdoba polí v zábradlí galerií
(mramorování ?) 4) geometrický pás vložený do zkosené části špalety jeviště a galerie hudebníků, v
segmentové horní části vystřídaný sokolským heslem "Sláb jen ten, kdo v sebe ztrácí víru" 5) tapetový dekor
lemovaný drobným ornamentálním pásem se sokolským znakem v poli nad ním 6) obdobné pole s týmž
tapetovým dekorem na protější východní stěně 7) lemující malované svislé pásy s geometrickým dekorem,
nacházející po stranách obou zmíněných "tapetových" polí, a to s tím že se délka pásů směrem vně postupně
zkracuje. U jeviště byl navíc vnitřní pás téměř z poloviny "zakryt" rámováním otvoru. 8) týž tapetový dekor
jako ve zmíněných protilehlých polích, lemovaný mohutnějším geometrickým pásem a provedený v
rozměrném poli ve střední, segmentově tvarované části stropu 9) drobný zubořez, provedený na hranách
ústupů v bočních částech stropu. Odhadnout barevnost geometrické malované výzdoby z fotografie dost
dobře nelze. Pouze na základě analogií lze uvažovat o použití červené, která byla a dosud je Sokolem často
využívána. Základní plocha byla snad natřena už zmíněným okrem. Na galerii hudebníků byl nalezen
citelně tmavší hnědý nátěr, což opět není v rozporu s výpovědí fotografií, na nichž se právě tato galerie a
jeviště pod ním, zdají být vymalovány pomocí o něco tmavší barvy. Základní plocha tapetově zdobených
polí a pole s nápisem byla pravděpodobně natřena bíle, a bílý nátěr měly zřejmě i nosné konstrukce kruhů a
šplhadel.
Fotografie ukazuje i původní osvětlovací tělesa. Jednalo se o celkem tři druhy osvětlovadel: 1) Dosti
rozměrné osvětlovací těleso umístěné v deseti exemplářích na stropě, patrně na místě stávajících světel.
Těleso bylo tvořené nízkým kovovým válcovým, u stropu talířovitě rozšířeným tělem, patrně mosazným či
měděným, a na ně navazujícím skleněným krytem "osrámové" žárovky ve tvaru polokulovitě ukončeného
nízkého válce. 2) Pod galerií na stropě byla umístěna osvětlovadla tvořená kovovým talířem a pod ním
přivěšenou skleněnou koulí se žárovkou 3) na galerii hudebníků, nad vstupy z galerie do zadního schodiště
a vedle vstupů do příčné chodby tamtéž byla na stěnách umístěna osvětlovadla tvořená drobným kovovým
talířem na zdi, z něj vybíhajícím kovovým prohnutým raménkem a skleněnou koulí kryjící žárovku. K
rozmístění osvětlovadel se přitom dochovaly dva plány elektroinstalace,738 které ovšem zřejmě zcela
neodpovídají provedenému stavu.
Archivní prameny také dokládají objednávku "záclon" tj. rolet a to podle všeho s klasickým
samonavíjecím mechanismem, fungujícím pomocí péra umístěného uvnitř dutého navíjecího válce, který byl
zavěšen v pro tento účel vytvořeném prostoru v horní části okenních nik.
Nejstarší dokumentované dodatečné úpravy velkého sálu proběhly hned roku 1912. Tehdy se totiž
jednalo o osazení "nouzových světel", patrně na svíčku, případně na petrolej. 739 Zřejmě právě těmi jsou další
fotograficky dokumentovaná osvětlovadla, nezachycená v sále při otevření ale právě až v době kdy zde
fungoval lazaret. Osvětlovala jsou osazená v úrovni sálu i galerie na stěnách, na nichž spočívají
profilovaným kovovým talířem. z něj vybíhá bohatě profilovaná kovová spodní část se vzhůru nasazeným
skleněným krytem, završeným opět kovovou částí, patrně objímkou skleněný kryt zajišťující. Z roku 1912
ovšem pocházel také mohutný sletový plakát, zavěšený pod stropem v ose na východní stěně.740
Při obnově po První světové válce byly dle údaje z roku 1929 malovány pouze stěny sálu, nikoli strop.
Původní řešení výmalby přitom zjevně bylo plně respektováno, neboť jej v dosti malém ale vypovídajícím
výseku zachycuje fotografie z roku 1928.741 Zda roku 1925 zmíněné provedení nového hesla a sokolského
znaku v tělocvičném sále br. Tietzem znamenalo pouze jeho obnovu nebo naopak přímo nové vytvoření,
nejí vůbec jasné.
Novou, patrně dosti odlišnou výmalbou byl velký sál opatřen při celkové obnově interiéru budovy roku
1929, kdy také došlo k osazení překližky na zábradlí galerie a to jednak celoplošně na rubové straně ale také
v cca 10 cm širokém pásu na straně lícové, kde jí byl překryt horní štukový pás, což vizuálně členění galerie
poněkud proměnilo. Jak vypadala zmíněná výmalba pouze nejasně tušíme. Byly nalezeny pouze tři
fotografie z té doby a každá z nich zachycuje pouze malý výsek interiéru. Navíc netušíme, zdali na jedné z
nich není zachycena dočasná dekorace, neboť jde o fotografii smutečně upraveného sálu.742
738 Plán č. 5015.
739 Nouzová světla na svíčku byla žádána hned při výstavbě u východů ze sálu v době zábav. Uvádí je v několika místnostech v
budově, například v malém sále i inventář z roku 1932. Ve velkém sále ale osvětlovadla vůbec uvedená nejsou, zjevně omylem.
740 Osvětlovadla jsou patrná na fotografiích č. 4023, 4025 a spodní část v detailu i na fotografii č. 4033.
741 Fotografie č. 5009.
742 Jedná se o fotografie č. 50105012.
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Patrné ovšem je, že výmalba byla podstatně jednodušší. Nad obkladem nebyly provedeny linky, šikmá
část špalety otvoru jeviště nebyla dekorována malbou a natřena byla patrně čistě bíle. Bílý byl i překlad pod
zábradlím galerie hudebníků. Samotné zábradlí bylo natřeno v kombinaci světlejší a tmavší barvy, přičemž
světlejší barvou byla natřena nejen čtvercová pole, ale i vnitřní rám, zatímco rám vnější a vodorovný pás pod
ním byly tmavé. Patrně shodnou světlejší barvou byly natřeny i stěny sálu, neboť je zachycena v prostoru
jeviště a dále na jižní straně pod galerií. Sporným prvkem zůstává mohutný tmavý vertikální pás s
opakujícím se motivem sokola držícího ve spárech činku, zachycený fotografií po levé straně jeviště, neboť
mohlo jít o součást smuteční dekorace. Minimálně dvakrát se opakující motiv sokola ale naznačuje, že šlo
spíše o výmalbu. Fotografie také dokládá tmavší nátěr vnitřní strany okenních konstrukcí.
Dle výpovědí pamětníků měl velký sál barvy bordeaux (tmavě vínová) a tmavě modrou. Udávané tmavě
vínové barvě odpovídá barevnost spodního obkladu. Zda byla užita i ve výmalbě, nebo právě jen na
obkladu, ovšem není jasné. Výrazný modrý horizontální pás, pravděpodobně z téže doby, byl identifikován
v malém sále, snad v kombinaci s okrem či hnědou a obdobně modrý byl i zjištěný nátěr zárubně ve
vestibulu.743 Modrá barva byla nakonec nalezena i na galerii hudebníků (viz dále).
Patrně v době První republiky byly v horní části prostředních otvorů do přísálí instalovány vodorovné
kovové nosníky, nepochybně sloužící k upevnění volejbalové sítě. Z roku 1936 máme zprávu o umístění
konstrukce na košíkovou.
Nově vymalován byl sál i roku 1945 a v téže době patrně vznikl dřevěný obklad. Zda k této opravě patří i
červenohnědý, dosti sprašující nátěr, který se na několika místech objevuje v prostoru jeviště není jasné, byť
se to zdá pravděpodobné. K téže úpravě patrně patří i už zmíněná vrstvička obsahující slámu, dochovaná na
zadní (východní) stěně sálu.
Další malování sálu proběhlo při generální rekonstrukci interiéru roku 1960. Z této doby pravděpodobně
pochází stávající nátěr stropu a horní části stěn, pojednaných ve světlejším okru. Současně byly provedeny
dodnes z větší části dochované, dosti světlé fládry truhlářských prvků a osazena nová svítidla, také zřejmě z
větší části dochovaná. Už roku 1959 pak byly v sále vyměněny parkety, které byly netypicky kladeny nikoli
v běžném rybinovém ale v málo používaném tabulovém vzoru. Kvalita těchto parket ale asi nebyla valná,
neboť byly opět vyměněny roku 1976 nebo 1977. Roku 1978 bylo kompletně vyměněno topení a nejpozději
tehdy také přestaly být aktivně používány původní ventilační kanály. Roku 1993 byl sál malován, patrně
ovšem pouze ve spodní části. Poté je zmiňována už pouze výměna elektroinstalace roku 2000 a 2001 a dosti
pravidelná údržba parketové podlahy (broušení, lakování). Zda byla provedena roku 1998 zmiňovaná
výměna světel v sále za úspornější není jasné, ovšem instalovaná světla na stropě se zdají být rozhodně
starší.
Z jihu k velkému sálu přiléhající přísálí 211 je taktéž opatřeno parketovou podlahou, stěny jsou obloženy
shodným dřevěným obkladem, čtveřice okenních otvorů je opatřena shodnými původními zdvojenými
okenními výplněmi jako jiné prostory v přízemí i v patře. Okenní výplně mají vpravo nahoře vyklápěcí,
táhlem ovládaná křídla a dochovány jsou původní vnitřní dřevěné parapetní desky. Novým doplňkem jsou
sítě chránící okna před poškozením. V už zmíněném dřevěném obkladu je ve východní stěně světlejšími
částmi dobře patrné místo původních dvoukřídlých dveří vedoucích z předsíně záchodů. Dřevěnými
skříňkami s čelní plochou opatřenou svisle běžícími latičkami jsou kryty také radiátory, umístěné pod okny a
na témže místě jsou patrné i betonové soklíky radiátorů původních. Strop je členěn betonovými trámci s
okosem, shodnými jako mají prostory v přízemí. Rozdílem je ovšem mírné vyspádování železobetonové
desky. Stěny i strop jsou opatřeny bílým nátěrem.
Stávající, na novém místě na konci osmdesátých let 20. století zřízený a vůči velikosti přísálí neuvěřitelně
drobně působící vstup na pánský záchod (214) je osazen novodobou typovou výplní v ocelové zárubni. I v
přísálí se nachází původní mřížka ventilace a to v severní části západní stěny téměř pod stropem. Mřížka
sama je dodatečně překrytá deskou, ovšem jinak je zřejmě dochovaná kompletně, včetně horizontálních
lamel, vystupující páčky s okem k upevnění řetízku i kovové úchytky ve stěně, na kterou byl nedochovaný
řetízek upevňován. Osvětlení tvoří zářivková tělesa, shodně jako tělesa pod galerií upevněná horizontálně v
místě styku stěny se stropem a i zde chráněná jednoduchým svařovaným kovovým krytem.
Nepochybně původní součástí vybavení místností byla dvojice švédských žebříků instalovaných u
západní stěny, z nichž jeden byl ovšem, patrně v dosti nedávné době, nahrazen novým. Původními
komponentami dochovaného žebříku je zadní nosná, kovovými pásky do stěny upevněná konstrukce,
743 Za toto sdělení děkuji Ance Holanové.
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vertikálně vytahovaný vozík i dochovaný naviják. Zda je původní součástí i žebřík samotný ovšem není
zcela jisté. Další nepochybně původní součástí tělocvičného nářadí je hrazda, respektive dvojice hrazd,
skládajících se jednak z pevné dvojice nosných tyčí s ozdobnými dřevěnými konci při stěně, vodícího profilu
na stropě, po něm posuvné, citelně delší druhé dvojice nosných tyčí, které při roztažení zapadají do kovem
vyloženého otvoru v podlaze a konečně tyče tvořící vlastní hrazdu, fixovanou ve zmíněných dvojicích
nosných tyčí ve zvolené výšce dvěma kovovými kolíky. I toto tělocvičné nářadí je zachyceno na fotografiích
z doby, kdy budova sloužila jako lazaret.744
Původní podobu prostoru lze dobře rekonstruovat na základě historických fotografií.745 Obklad i
lemování hran malovaným páskem jsou shodné jako ve vlastním sále. Chybí malovaný pás pod stropem.
Malovaná je ovšem spodní strana betonových trámců. Ostatní části stropu včetně horních částí stěn nad
rovinou spodní hrany trámců je bílá a osazená elektrickým osvětlením, patrně shodným jako pod galerií a
uspořádaným ve dvou řadách, po dvou světlech v každém poli. Zajímavostí je také vodorovné, na stěně
připevněné prkno s dlouhou řadou věšáků. Patrné je také řešení nedochované dveřní výplně vedoucí do
předsíně záchodů. Jednalo se o dvoukřídlou dveřní výplň rámové konstrukce, v podstatě totožnou s
výplněmi vstupů místností 206 a 208, ovšem v horním poli prosklenou. I zde přitom byla zárubeň původně
nepochybně746 zdobena shodně, jako zárubně vstupů do galerie malého sálu (401). Dochovaná ventilační
mřížka ventilace byla dle plánové dokumentace z doby výstavby747 doprovázena druhou, umístěnou těsně
nad podlahou a ovládanou logicky nikoli řetízkem nýbrž páčkou, s lamelami umístěnými vertikálně.
Severní přísálí 212 se od jižního přísálí opět liší pouze v drobnostech. Odlišností je původní vstup do
bývalé kuchyně (217). Ten je osazen dvojkřídlou výplní rámové konstrukce. Spodní část dveří je plná, dělená
vertikální příčkou na dvě výrazně obdélná pole a i zde zdobená drobným ústupkem, horní část výplně je
prosklená a zasklená jedinou rozměrnou tabulí novějšího poloprůhledného skla. Původní jsou závěsy, klika
a štítky i níže umístěný přídavný zámek, pouze hlavní zámek je vyměněný na novější, vložkový. Konstrukce
je opatřena fládrem, podle všeho ze šedesátých let a sklo je chráněno osmi (původně devíti) dodatečně na
rám přidělanými horizontálními příčkami z kovového dutého materiálu vyplněného pro zpevnění
dřevěnými laťkami.
I zde je dochována původní ventilační mřížka u níž chybí jen řetízek a kovová úchytka řetízku na stěně a
i zde byla jistě druhá mřížka těsně nad podlahou. Totožná je i výplň mladšího vstupu do dámského záchodu
(215), mírně odlišné je ovšem jeho umístění. Původní součástí tělocvičného nářadí je zřejmě i dvojice
tmavých žebřin, které zde, byť v poněkud odlišné poloze, zaznamenává už fotografie z roku 1910. 748 K jejich
přesunu došlo jistě v souvislosti se změnou vstupu do přilehlého WC.
Původní součástí nářadí je jistě i dvojice kovových konstrukcí k zavěšení šplhadel a trojitého žebříku, v
dochovaném plánu zřejmě nazývaného "vegstege"749. Konstrukce jsou v obou případech tvořeny mohutnou
kovovou, do zdi upevněnou konzolí, tvořenou dvěma na konci snýtovanými profily, jedním šikmým a
jedním vodorovným, přes které je přeložena a přinýtována traverza opatřená na spodní straně stáčenými
zavěšovacími háky, na opačné straně zapuštěná do zdi. Trojúhelná konzola je navíc ozdobena pásovinou
stáčenou do tvaru ležatého písmene S. Zcela odlišnou podobu oproti nosným konstrukcím nářadí v sále
vysvětlují archiválie, podle nichž tyto držáky dodávala jiná firma než konstrukce ve velkém sále.
Součástí velkého sálu je i jeviště (113). Do sálu se otvírá už popsaným širokým otvorem a opatřeno je
novodobou oponou či spíše závěsem z dosti tenké vínové tkaniny. Původní by mohl být systém otvírání
opony s dvojicí kolejniček, lanek a kladek. Od počátku bylo jeviště opatřeno rozebíratelným pódiem, které se
ovšem nedochovalo ani v mladší podobě. Prostor je opatřen rovným stropem s neodsazeným fabionem a
osvětlován dvojicí zdvojených okenních výplní, mezi nimž je vyzděný sloupek. Jedná se o obdobnou výplň,
jaká je osazena například na zadních schodištích. Vnitřní spodní křídla jsou ovšem zjevně mladší,
vyznačující se jak odlišným truhlářským zpracováním tak typovými závěsy a vznikla zřejmě až ve druhé
polovině 20. století. I zde je výplň chráněna novodobou napjatou sítí.
744 Jedná se o fotografie č. 4005 a 4031.
745 Jde o už zmíněné fotografie č. 4005, 4031 a dále o fotografie zachycující shodně řešené severní přísálí, především č. 3006, 4014 a
4018.
746 Detail byl nalezen na fotografii č. 4014, zachycující vstup v severním přísálí.
747 Situace je dobře patrná například z plánu 3005.18.
748 Už zmíněná fotografie č. 3006.
749 jde o plán č. 5017.
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Původním detailem jeviště jsou zadní zkosené rohy, za kterými probíhá potrubí, vedoucí původně teplou
a studenou vodu z kotelny k rezervoárům na půdě (a zpět). Dle archivních pramenů bylo toto zkosení
provedeno z rabitzové hmoty a dodatečně bylo v místě přírub opatřeno dvířky, umožňující případnou
výměnu vadných částí rozvodu. Právě umístění těchto trubek do rohů místnosti také vedlo k provedení
zkosených koutů. V severní stěně je těsně pod stropem dochována ventilační mřížka.
Zajímavým detailem prostoru jsou už výše zmíněné stopy původní úpravy stěn. Na více místech se
zřejmě pod mladším nátěrem dochovalo původní obložení. Velmi pravděpodobné je to pod oknem, kde jsou
zároveň dochovány trubky původního systému ústředního topení. Při rekonstrukci roku 1978 byl pouze
odebrán původní radiátor. Jeho předchozí umístění také vysvětluje dochování obkladu. Ten se ovšem snad
dochoval i na straně východní. Zpracovatel průzkumu jej zde zaznamenal při první zběžné prohlídce
budovy v průběhu lakování parketové podlahy, ale následně, při podrobném průzkumu a dokumentaci, už
bylo dané místo zarovnáno skříněmi a nebylo proto možné je zdokumentovat ani blíže popsat. Shodný
tmavě vínový odstín ovšem má i omítka, provedená na rubové straně portálu jeviště, kde, jak se zdá, obklad
zřejmě z úsporných důvodů nebyl proveden. Dochovány jsou zde ovšem i stopy červenohnědého, dosti
sprašujícího nátěru. Prostor byl původně přístupný dvojicí vstupů ze zadních schodišť. Jižní je patrně pouze
zarovnán skříněmi, severní byl v přesně neurčené době zazděn.750
Na stropě se v ose prostoru dochoval pozoruhodný původní cvičební prvek zvaný kolovadlo. Jedná se v
podstatě o drobný otočný disk přišroubovaný vodorovně na ose kolmo upevněné ve stropě a opatřený osmi
stáčenými háky, dosti podobnými například hákům na upevnění šplhadel. Na těchto hácích bylo
připevněno osm provazů, parně s uzly na koncích a jejich roztočením, ideálně osmi běžícími osobami,
docházelo k efektu známému například z řetízkového kolotoče, to jest k unášení dotyčných osob do stran.
Původní podoba prostoru vycházela z řešení sálu. Historické fotografie751 zde zaznamenávají parkety,
obklad, výmalbu, podle všeho i s malovaným pásem umístěným těsně pod stropem. Prostor byl osvětlován
zřejmě dvojicí osvětlovadel, umístěných po obou stranách kolovadla, patrně týchž jaké byly užity v
přísálích.
Roku 1921 bylo původní rozebírací pódium nahrazeno novým, podle všeho pevným a provedeným "po
vzoru staroměstského Sokola" . Mělo být metr vysoké, mírně „svahované“ a přizpůsobené pro stavbu kulis.
Přístupné mělo být dvěma schody vedoucími ode dveří podél zdí a přední stěna měla být kryta prkny se
segmentem a výřezem pro nápovědu. Podle mladší zprávy měla jednota "několik proměn" a existuje i
zmínka o rampě a reflektorech, stejně jako o plyšové oponě. Původní pódium mělo být přeneseno na galerii
hudebníků (viz níže).
Roku 1928 byla žádána oprava prolomeného pódia. O nutné opravě ramp a reflektorů, stejně jako o
zakoupení nové levnější látkové opony, bylo jednáno roku 1930. Následně bylo rozhodnuto provést
rozebírací pódium rámové konstrukce. To mělo být zvětšené směrem do sálu, neboť stávající "výklenek" byl
shledáván příliš malým a nízkým. Práce na novém pódiu proběhly na přelomu let 1930 a 1931, ovšem hned
20. ledna bylo konstatováno, že o jeden metr zvětšené a opravené pódium vůbec nevyhovuje a především
schody jsou vysloveně nebezpečné, hlavně pro děti. Následně proto došlo k jeho úpravě.
Roku 1935 došlo k přestěhování americké hrazdy, neboť rozšířené pódium překáželo jejímu použití a
bylo proto nutné pódium neustále odklízet. Původní umístění hrazdy je patrné z dochovaného plánu a
fotografie.752 Jakási menší oprava pódia proběhla i roku 1937. V době socialismu už byl prostor používán v
podstatě hlavně jako skladiště nářadí a využíván tak je doposud.

Prostory 214117  záchody u velkého sálu a zadní nárožní místnosti
Pánské záchody (214) byly roku 2002 kompletně rekonstruovány a svým provedením se velmi blíží už
popsaným, současně rekonstruovaným pánským záchodům, přístupným z příčné chodby (204). Jediným
dochovaným původním prvkem je okenní výplň, provedením i stavem dochování prakticky totožná s
výplněmi sousedního přísálí. Jak už bylo zmíněno výše, stávající řešení je do značné míry určeno předchozí
rekonstrukcí, provedenou mezi lety 1988 a 1990. Právě v rámci této rekonstrukce byla zrušena předsíň
záchodů, sloužící zároveň jako další vstup do tělocvičných prostor, neboť propojovala přísálí (211) s příčnou
chodbou (201). Kapacita záchodů po přestavbě vzrostla na dvojnásobek a zároveň došlo k vytvoření
oddělených WC pro tělocvičné prostory a pro přední část budovy.
750 Na zaměření z roku 1978 ještě jsou zakresleny obě.
751 Především opět fotografie č. 3005 a dále 3018.
752 Plán č. 5016 a fotografie č. 3005.
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Původní řešení je patrné z prováděcích plánů.753 Pánské záchody byly přístupné ze zmíněné předsíně
vstupem s jednokřídlou výplní, citelně posunutým k západní straně. Jím se vstupovalo do drobné
chodbičky, která byla od vlastních záchodů oddělena tenkou, patrně rabitzovou příčkou, umístěnou v ose
okenního otvoru (tj. v místě středního sloupku). Záchody samotné byly vybaveny třemi kójemi. První dvě se
dvěma záchodovými mísami, třetí kóje byla vybavena třemi pisoáry. Ty jsou sice zakresleny až na plánu z
roku 1978, ovšem velmi pravděpodobně zde byly od počátku. 754 V chodbičce před vlastními záchody bylo
roku 1978 zachyceno umyvadlo. Inventář z roku 1932 jej ovšem uvádí v předsíni (204). 755 Inventář ovšem
prostor záchodů vůbec nezmiňuje a umyvadla tudíž mohla být v té době opravdu dvě, to v předsíni možná
dodatečně doplněné.
Totéž se týká i dámských záchodů (215), přístupných pro změnu ze severního přísálí (212) a provedením
odpovídajících provedení dámských záchodů přístupných z chodby (205). I zde je jediným dochovaným
původním prvkem okenní výplň v provedení i dochování totožná s okenními výplněmi severního přísálí.
Původní podoba se od pádných záchodů lišila, pouze v absenci muší a větším počtu záchodových mis, které
byly tři. Tak je zachycuje ještě zaměření z roku 1978. I tyto záchody byly zásadně rekonstruovány mezi lety
19881990 a poté opět roku 2006.
Poměrně málo autentických prvků je dochováno i v místnosti 216, nacházející se v jihozápadním nároží.
Ta dnes slouží jako posilovna a původně zde byl výčep piva využívaný při zábavách a místnost byla při
společenských událostech zřejmě využívána také jako bufet a cukrárna. Prostora je přístupna vstupem z
jižního zadního schodiště (113) a opatřena už popsanou dveřní výplní. Plochostropá místnost má patrně z
větší části původní omítky, strop je opatřen neodstazeným fabionem, podlaha je kryta kobercem, jímž je z
vnitřní strany také olepeno deštění zárubně. Podlaha se přitom zdá být dřevěná, patrně překrytá
velkoplošnými deskami. Původní je dvojice zdvojených okenních výplní, opět odpovídající svým
provedením se středním sloupkem provedení ostatních okenních výplní v budově. Okenní výplň v západní
stěně v době provádění terénního průzkumu z neznámého důvodu neměla osazena horní vnitřní okenní
křídla. Původním prvkem je také dosti drobná ventilační mřížka, patrně se třemi horizontálními lamelami,
umístěná těsně pod stropem v ose severní stěny.
Původní podobu místnosti máme zprostředkovánu třemi aranžovanými fotografiemi, pořízenými v
době, kdy v budově fungoval lazaret.756 Na fotografiích jsou zachyceny velmi zajímavé detaily, například
umyvadlo včetně původní baterie, dosti tmavý nátěr horní části stěn i světlý, pravděpodobně omyvatelný
nátěr v jeho části spodní. Dobře patrný je i drobný, tmavou barvou provedený geometrický pásek, malovaný
na rozhraní obou barevných ploch pomocí šablony. Patrný je řetízek ventilace, spodní ventilační mřížka
přivádějící čerstvý vzduch, zajímavě tvarovaný věšák, dosti tmavý nátěr (fládr?) dveřní výplně i zcela
nečekaný detail výzdobného prvku zárubně, dochovaný dnes pouze u zárubní vstupů galerie malého sálu
(401). Jak ovšem bylo zjištěno studiem dalších historických fotografií, byl původně použit i na dalších
plochých zárubních a musel tedy být dodatečně odstraněn, nejpravděpodobněji roku 1929, neboť později by
snaha po modernizaci tohoto prvku už patrně nebyla tak silná, aby vyprovokovala takto systematický zásah.
Zajímavým detailem je i dosti tmavá podlaha, která byla dle archivní zprávy prkenná. Na fotografii se
skutečně zdají patrné hrany jednotlivých prken, zároveň se ovšem zdá, že byla podlaha navíc kryta linoleem.
Detailem pocházejícím jistě až doby lazaretu je dobře patrný telefonní přístroj a k němu vedoucí telefonní
kabel. V té době mělo být v místnosti zřízeno obvaziště.
Mladší archivní zprávy hovoří pouze o pořizování inventáře výčepu, odebrání radiátoru roku 1921 a jeho
nahrazení novým roku 1924, pořízení sporáku roku 1923 a rozhodnutí o provedení ventilátoru roku 1932.
Lépe dochovaný je protilehlý nárožní prostor 217, původně sloužící jako kuchyně. Od počátku byl
opatřený předsíňkou, chodbičkou a záchodem. Od místnosti samotné jsou na východní straně odděleny
příčkou, osazenou jednokřídlou rámovou dveřní výplní, prakticky téhož typu jaký je použit v přízemí.
Horní dvě pole jsou prosklená, zárubeň je zcela plochá. Výplň má novější plastovou kliku a štítky, zámek by
ale mohl být původní. Příčka je dle archiválií rabicová.
753 Opět především plán č. 3005. Shodné řešení je ovšem zaznamenáno ještě na plánu č. 7015.
754 Jednotlivé mušle, umyvadla, mísy atp uvádí dochovaný rozpočet vodovodu, ovšem bohužel bez přesného určení místností.
Uváděný počet celkem deseti pisoárových mušlí ovšem zhruba souhlasí.
755 Viz Inventář (pozn. 443), s. 22,23.
756 Jde o fotografie č. 40064008.
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Drobná předsíňka má v jižní stěně na celou šířku prolomenu 150 cm vysokou niku, která podle všeho
vznikla prolámáním do svislé ventilační šachty, původně odvětrávající severní přísálí a pravděpodobně i
některé místnosti v přízemí. Od západu je předsíňka předělena příčkou, kterou ovšem prakticky kompletně
vyplňuje plochá zárubeň vstupu do přilehlé chodbičky. Vstup je osazen jednokřídlou rámovou výplní,
zajímavě variující téma už popsaných dveřních výplní zadních schodišť. Rozdílný je zde počet a rozmístění
polí, neboť výplň je dělena pouze jednou vertikální příčkou. Horizontální příčky jsou sice shodně jako na
schodišti dvě, ovšem spodní je umístěna citelně níže, takže zatímco střední dvojice polí má tvar protáhlého
obdélníka, horní i spodní jsou čtvercová. Závěsy jsou původní, ovšem klika a štítky jsou novější, hliníkové,
patrně z padesátých let. Výplň je natřena světle krémovou barvou. Těsně nad dveřní zárubní je, patrně od
počátku a dost možná druhotně použitá, usazena v dřevěné zárubni dvoukřídlá okenní výplň, dělená
jednou horizontální příčkou. Otvírá se dovnitř pomocí kličky. Skla jsou bíle zatřena, dřevěná konstrukce je
natřena světle krémově, přičemž zjevně byla natírána v uzavřené poloze. Na plochách v uzavřené poloze
nepřístupných se totiž dochoval starší, dosti tmavý fládr. Do chodbičky samotné byl dodatečně vložen
snížený dřevěný strop a horní část prostoru využita jako sklad, který je přístupný po žebříku, už popsaným
oknem. Konstrukce stropu je provedena z dosti hrubých prken a zjevně byla vložena po roce 2008, neboť
teprve od té doby daný prostor slouží jako klubovna turistických oddílů. V prostoru zmíněného skladu se
také pod stropem dochovala původní mřížka ventilace.
Na konci popsané chodby je umístěno WC, které je přístupné dveřní výplní shodnou s už popsanou
výplní z předsíňky do chodbičky. Výplň je opět natřena světle krémově, má původní závěsy,
pravděpodobně původní kliku a mladší hliníkové štítky. Jedná se přitom o ne zcela běžný typ. Zhruba v
jedné třetině výšky štítku je umístěna klika, štítek postrádá otvor pro klíč a v úrovni zhruba dvou třetin
výšky je štítek opatřen do stran částečně vystupujícím kruhovým ukazatelem uzamčení dveří. Na rubové
straně je pak kromě normální kliky v místě tohoto ukazatele, signalizujícího červenou barvou uzavření
dveří, umístěna ještě druhá menší hliníková klička, jíž jsou dveře uzamykány. Nad tímto vstupem je
prolomeno drobné větrací okénko, patrně původní. Prostor je kromě toho osvětlován a větrán menším
záchodovým oknem ve fasádě. I tato dosti drobná výplň je opatřena poutcem a uzavírána dvěma okenními
křidélky nad sebou pomocí obrtlíků. Záchod je vybaven soudobým sanitárním vybavením a jinak se v něm
nedochovaly žádné historické prvky.
Podlahu všech částí prostoru 217 tvoří světlé terazzo, v kuchyni a předsíňce navíc, obdobně jako na
chodbách, schodištích a ve vestibulu, lemované tmavým terazzovým pásem podél stěn. Strop je plochý, s
neodsazeným fabionem. Ve východní stěně hlavního prostoru je prolomen vstup do severního přísálí (212) s
už popsanou výplní. Okenní výplně hlavního prostoru jsou původní, zdvojené a tvořené dvěma rámy se
zděným sloupkem mezi nimi, shodné s ostatními v budově použitými. Západní výplň je opatřena zcela
novodobými žaluziemi. Pod severním oknem je dochován betonový soklík původního radiátoru. Radiátory
z roku 1978 jsou namontovány pod oběma okny. V severozápadním koutě je proveden dosti novodobý
keramický obklad s umyvadlem a elektrickým průtokovým ohřívačem vody. V západní stěně nad ním,
téměř pod stropem, je pak v kruhovém otvoru, proraženém skrze obvodovou stěnu osazen ventilátor, zjevně
dosti starý, patrně z opravy v roce 1946. Dle archivních údajů zde byl ventilátor osazen už roku 1923.
Původní podoba prostory je patrná především z dochovaného plánu vybavení kuchyně. 757 Plán zobrazuje
podobu a umístění rozměrného kovového sporáku, umístění stolu pro expedici hotových jídel, dřezu na
umývání nádobí i nádrže na teplou, sporákem ohřívanou vodu. Ta byla válcová, umístěna za příčkou pod
stropem a to patrně v místě chodbičky na záchod. Prostor byl pravděpodobně vymalován, snad podobým
způsobem jako výčep.
Hned po dokončení začaly být řešeny problémy s protékající krytinou. Roku 1921 prý strop hrozil
probořením a bylo proto jednáno o jeho opravě, následně proběhlé v rámci nástavby sálu nad druhým
patrem. Roku 1923 byla zřízena elektrická ventilace. Roku 1927 bylo uvažováno o zavedení plynu a pořízení
menšího plynového sporáku, aby nebylo nutné vždy roztápět sporák veliký. Z finančních důvodů to bylo
zamítnuto stejně, jako roku 1930 zřízení vodovodu káranské (pitné) vody. Pro pitnou vodu byla používána
vlastní studna. Roku 1932 bylo opět požadováno zakoupení menšího sporáku a nakonec byl malý sporáček
na uhlí jednou sestrou darován. Týž rok zavedla do budovy pitnou vodu na vlastní náklady obec. Roku 1933
bylo jednáno o nutnosti kuchyň vymalovat a nakonec bylo rozhodnuto ji pouze vybílit a kolem umyvadel
provést emailový nátěr. Roku 1939 byla kuchyň opět bílena a došlo i k jejímu obložení dlaždicemi. Roku

757 Plán č. 5019.
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1946 byly žádány oprava sporáku a zřízení ventilátoru. Následně roku 1947 bylo referováno o novém
sporáku v kuchyni a o darovaném pěkném kotli na polévku.

Druhé patro
Prostory 301302  příčná chodba, jižní terasa
Velmi podobně jako příčná chodba v prvním patře (201) je řešena i příčná chodba (301) v patře druhém.
nalezneme zde shodně provedenou terazzovou dlažbu, strop a stěny členěné pilastry a pasy atp.
Zaznamenat můžeme ovšem i mnohé odlišnosti. Také zde je západní pas na stropě dodatečně rozšířen
ovšem na opačnou stranu, to jest k jihu. I zde je také terazzová dlažba poměrně výrazně vyspravována.
Poblíž zmíněných pilastrů se na západní stěně dochovaly původní mřížky ventilace o vnějších
rozměrech 38x38 cm a to včetně regulačních páček a lamel. Spodní pár má lamely uspořádané vertikálně a
ovládán byl u severní mřížky dosud dochovanou páčkou. Jižněji umístěná mřížka je zakryta novějším
radiátorem. Horní pár jistě sloužil naopak odvodu "zkaženého" vzduchu. Jeho lamely jsou umístěny
horizontálně a ovládán byl pomocí řetízku a úchytky na stěnách.
Výplním symetricky umístěných vstupů na galerii velkého sálu (210) už pozornost věnována byla. Mezi
těmito vstupy je dochována cca 2,7 m vysoká obdélná nika s mírně konkávně probranou zadní stěnou a s
patrně dodatečně probouraným čtvercovým ležatým otvorem ve výšce cca 2 m. Ten snad mohl sloužit pro
filmová představení, doložená v budově pro období První republiky. Zcela novodobě je pod ním umístěna
červená plechová skříňka s předměty požární ochrany. Nika samotná odpovídala obdobné, později zazděné
nice umístěné na témže místě o patro níže. O jejím konkrétním využití nevíme nic, ovšem i ona mohla být,
patrně obdobně jako nika v prvním patře, plánována pro umístění nějakého reliéfu atp. Jižně od jižního
pilastru se v západní stěně dochovala původní dřevěná skříňka hydrantu o rozměrech 74x54 cm, shodná se
skříňkou dochovanou na zadním schodišti 113. V zaskleném okénku je i zde patrná stočená hadice a skříňka
je taktéž opatřena fládrem ze šedesátých let.
V krajních dílech chodby jsou v západní stěně v dosti převýšených nikách symetricky umístěny vstupy
na jižní terasu (302) a do Srcncova sálu (309), na jehož místě původně terasa byla také. Původní truhlářská
výplň byla při výstavbě sálu znovu použita a umístěna o cca 25 cm níže, s prahem v rovině podlahy.
Dvojkřídlá výplň je rámová, v každém křídle dělená jednou horizontální příčkou na dvě pole. Dolní je plné,
na hraně zdobené jednoduchým ústupkem, horní prosklené poloprůhledným sklem. Prosklená část svou
výškou odpovídá téměř dvojnásobku výšky pole spodního. Zárubeň není odeštěna a je dosti subtilní. Přesto
nepochybně jde o původní součást budovy, nikoli o mladší doplněk. Výplň vstupu do Srncova sálu má
původní závěsy a štítek, postrádá kliku a je trvale uzamčena. Skla jsou z vnitřní strany do cca 3/5 výšky
nabílena a vstup je navíc z vnitřní strany sálu zaslepen. V chodbě je těsně nad vstupem umístěna deska s
textem "Sál Ing. Srnce". Výplň je fládrována, podle provedení v roce 1960. Vstup na terasu je opatřen dvěma
žulovými stupni usazenými v hloubce stěny, výplň je opatřena původními závěsy, štítky a klikou, ovšem má
osazen nový vložkový zámek. Na vnitřní i vnější straně křídel má výplň nově nalepený okopný plech.
Natřena je světle hnědou barvou, patrně z poslední opravy fasád. Pod plechem je patrný starší nátěr světle
krémovou barvou.
V protilehlé východní stěně odpovídá vstupům na galerii velkého sálu dvojice vstupů do sálu malého
(304). Osazena je shodnými výplněmi, ovšem s podstatným rozdílem v podobě řešení vnitřní části vstupu.
Směrem do sálu je otvor citelně (o cca 0,5 m) dodatečně snížen pomocí dřevěné, ze strany sálu omítané
konstrukce, vložené před dveřní křídla. Díky rozměrnému oválnému otvoru v zadní stěně těchto konstrukcí
je při otevřených dveřích možné do nich nahlédnout a spatřit vnitřní konstrukci. Smysl těchto oválných
otvorů je ovšem nejasný. Snížení otvorů ze strany sálu pak patrně bezprostředně souvisí s umístěním Alšova
kartonu v těchto místech roku 1929. Výplně jsou, včetně popsaných konstrukcí, fládrovány a to podle všeho
opět v šedesátých letech. Osazeny jsou původními závěsy a původní jsou i kliky a štítky, pouze byly
vyměněny zámky za vložkové a spolu s tím byly, tak jako všude jinde, odstraněny krytky klíčových dírek,
po nichž zůstaly ve štítcích kruhové otvory.
Vstup do zasedací síně správního výboru (Filipovy, 303) je opatřen dvojkřídlou výplní variující vstupní
dvoukřídlé výplně sálů. S ohledem na menší velikost křídel je ovšem menší i počet polí. Křídlo je děleno
pouze čtyřmi horizontálními příčkami na celkem pět polí. Deštění zárubně je na čelní ploše zdobené
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jednoduchou profilací, tvořenou na vnitřní hraně drobným ústupkem, při vnější hraně lištou širokou cca 5
cm a navíc dvěma drobnými pravoúhlými žlábky mezi nimi. Spodní část je opatřena soklíkem, který ovšem
přímo navazuje na lemující lištu, v podstatě jako by byly soklík i lišta vyříznuty z téže ploché desky. Dosti
rozměrný otvor o světlosti 240x140 cm je navíc zmenšen zvláštní atypickou, dosti mohutnou zaoblenou
lištou, která v podstatě kryje rozhraní mezi dveřními křídly a deštěním špalety. Technicky vzato jde v
podstatě o zárubeň k níž deštění špalety přibíhá. Atypičností výplně je také to, že je z vnitřní strany
dýhovaná. Vnější stana výplně je fládrována, patrně v šedesátých letech, vnitřní dubová strana je lakována.
Výplň je opatřena původními závěsy a novými štítky a klikou. Kromě toho je opatřena novým přídavným
zámkem. Na čelní šásti zárubně v chodbě se na levém horním rohu dochoval drobný starý keramický (?)
izolátor, téměř jistě od telefonního vedení.758
Symetricky vstupu do Filipovy síně je umístěn vstup do místností 305308. Výplň tohoto vstupu je také
dvoukřídlá, velmi podobná výplni vstupu do Filipovy síně ale bez vložené "přechodové lišty" mezi křídly a
deštěním špalety. Při zhruba stejné velikosti křídel je tak dveřní nika o cca 20 cm užší a zřejmě i o něco nižší.
Výplň na opatřena novým fládrem. Závěsy jsou i zde původní, vyměněné jsou ale štítky a klika, resp. na
vnější straně koule.
Stěny a strop jsou bílé, spodní část stěn opatřena tmavě béžovým olejovým nátěrem. V poškozených
místech je patrný pravděpodobně původní okrový nátěr a nad podlahou hnědý omyvatelný sokl, místy i
mladší zelený nátěr. Na jižním pilastru západní stěny v úrovni nad dvířky hydrantu je pak pozorovatelný
červenooranžový, dosti sprašující nátěr, který by mohl pocházet z výmalby v roce 1929.
Jižní terasa (302) je tvořena dvěma částmi, rozsáhlou přední pochozí částí nad jižním přísálím (211) a
menší, nepochozí, zídkou oddělenou a o něco výše situovanou částí zadní, nad nárožní místností 216.
Spodní část je kryta roku 2005 v rámci rekonstrukce střešních teras položenou vymývanou betonovou
dlažbou a to celoplošně, včetně místa původního zaatikového žlabu. Dlaždice jsou položeny na kovové
podložky, které leží na černé netkané textilii. Pod ní je dle projektové dokumentace na železobetonové desce
položena pojistná hydroizolace, vyspádovaná tepelná izolace tvořená vrstvou tvrdého polystyrénu, netkaná
textilie a hydroizolační fólie PVAC. Podél stěn je, s výjimkou atiky k níž je střecha spádována, dlažba
lemována titanzikovým plechem. Na dvou místech jsou na terasu svedeny okapní roury z výše položených
střech. Pod ústím těchto okapních rour je vždy jedna dlaždice nahrazena kovovou pozinkovanou mříží. Ta je
určena k tomu, aby volně z okapních rour vytékající voda pronikala těmito mřížemi pod dlažbu a pod
betonovými dlaždicemi po spádu stékala do dlažbou krytého zaatikového žlabu. Při náhlých průtržích
mračen ovšem popsané řešení způsobovalo problémy, neboť voda neodtékala dostatečně rychle a
způsobovala provlhání zdiva. Popsané řešení bavíc může způsobovat zanášení žlabu nečistotami. Proto
přistoupil správce objektu v průběhu průzkumu k instalaci provizorních plastových rour, které vodu z
okapních rour odvádějí přímo mimo objekt. Vyšší část terasy je dnes kryta obdobným souvrstvím jako část
nižší, ovšem položena je na plochém dřevěném krovu s podbitím a, dle projektové dokumentace, při
rekonstrukci v roce 2004 doplněnou foukanou tepelnou izolací. Horní vrstvu tvoří prané říční kamenivo
(kačírek) v podobném okrovém odstínu jako má vymývaná dlažba. Zde zaatikový žlab zůstal viditelný a od
kameniva je oddělen oplechováním.
Už zmíněná zídka mezi oběma částmi terasy je předělena zábradlím, tvořeným vertikálními tyčemi a
mezi nimi napnutým řetízkem. Při stěně sálu v tomto místě zároveň ústí větrací šachta v podobě nízkého
komínového tělesa o rozměrech cca 90x60 cm a výšce nad spodní částí terasy cca 80 cm. Vyzděna je z tvrdě
pálených červených cihel, na obou delších stranách s dvojicí větracích otvorů a završena nezdobenou
hranolovou pískovcovou deskou, cca 10 cm silnou. Zvláštní pozornost je vhodné věnovat oplechování
zábradlí. To je na horních plochách také kryto novým titanzinkovým plechem, ovšem ve spodních částech
převýšených obdélných otvorů, kterými je zábradlí členěno (k tomu více při popisu fasád), se dochovalo
původní oplechování. Jedná se o šedivý plech, podle archivních materiálů zinkový, který je ovšem dodnes
částečně pokrytý slabou vrstvičkou dosti odřené či oprýskané zelené barvy. Ta svým světle olivovým
odstínem poměrně přesně odpovídá barvě měděnky, což je v naprostém souladu s výpovědí písemných
materiálů, podle nichž byl při výstavbě plech "poměďován". Zajímavým detailem dochovaného oplechování
je také obdobně poměděný chrlič, dochovaný ve středu druhého pole od východu. Zaatikový žlab je kromě
toho zjevně napojen na okapní svod při východní stěně, takže tento chrlič hrál patrně roli přepadu pro
případ zaneseného či v důsledku přívalového deště dostatečně rychle neodtékajícího hlavního okapního
758 Izolátor ani jeho umístění se prakticky neliší od analogicky upevněného telefonního vedení na fotografii č. 4008.
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svodu. Tomu zřejmě odpovídá i šířka pouhých 9 cm při obdobné výšce. Není přitom zřejmé zdali je tento
chrlič součástí původního řešení nebo bylli případně dodatečně doplněn.
Původní řešení terasy dobře dokládají jak písemné materiály, tak původní plány a fotografie. Na
železobetonovou desku byla jako tepelná izolace nanesena vrstva škvárového betonu a na něj přilepována
lepenka, opakované nazývaná slovem "dřevocement"759. Lepenka byla snad pokládána ve dvou vrstvách a
na ní byla rozprostřena vrstva suti a ornice. Podle fotografií z doby První světové války byla tato vrstva
ornice minimálně v některých částech střechy zcela záměrně osázena a patrně bylo počítáno i s jejím
celoplošným zatravněním.760 Kromě zaatikového žlabu fotografie dobře ukazují na něj kolmo vedený žlab,
svádějící vodu od okapního svodu ze střechy sálu a obdobný žlab patrně vedl vodu i při východní stěně.
Fotografie ukazují i v archivních zprávách zmiňované osázené truhlíky na zábradlí. Jejich rozměry přesně
odpovídaly šířce jednotlivých polí a ozeleněné truhlíky tudíž lze, stejně jako zatravněné terasy, chápat v
zásadě jako součást architektonické koncepce budovy. Zajímavým nedochovaným detailem teras jsou na
fotografiích zachycená šikmá kovová táhla, která měla patrně za úkol zábradlí zpevnit. Později byla
odstraněna, jistě v souvislosti s nějakou opravou střešní krytiny.
Ploché střechy podle všeho hned od počátku způsobovaly problémy, především při náhlých přívalových
deštích. Na severní terase byl stav krytiny po 10 letech natolik havarijní, že bylo nutné jej neprodleně řešit.
Kdy došlo k odstranění násypu na jižní terase není jasné. Stalo se tak ovšem nepochybně právě kvůli
opravám poškozené lepenkové vrstvy. Mnohonásobné opravy lepenkové krytiny plynou i z popisu z roku
2004, neboť je v něm zmíněna 4 cm mocná vrstva postupně přidávaných lepenek.

Prostor 303  zasedací síň správního výboru
Zasedací síň správního výboru později nazvána Filipovou síní, je situována v jihovýchodním nároží
budovy. Od počátku byla plánována jako slavnostní, vedle vestibulu a obou sálů nepochybně nejnáročněji
vyzdobená místnost. Jedná se o obdélný prostor k němuž na východní straně přiléhá v rozsahu trojbokého
rizalitu pětiboký výklenek
Podlahu místnosti kryjí parketové čtvercové kazety s jednoduchým vzorem. Tvořen je devíti shodně
velikými čtvercovými destičkami, uspořádanými šachovnicovitě (s pootáčením o 90°) v rastru 3x3 a
rámovanými dalšími čtyřmi "prkénky", tentokrát úzkými obdélnými. V podstatě se zde opět jedná o hru s
rámem a geometricky členěnou výplní. Materiál tvoří dub přičemž mozaikového efektu bylo dosaženo
promícháním světlejších a tmavších odstínů téhož dřeva a dále jeho pootáčením o 90°. Z archivních pramenů
plyne, že podlahu do zasedací síně dodala firma Heimith a spol. a to zdarma, snad jako součást dodávky
parket pro celou budovu a dále to, že v zasedací síni byly parkety navoskovány, zatímco v sálech napuštěny
horkou fermeží.
Stěny místnosti jsou obloženy dřevěným, dubovou dýhou opatřeným obkladem a shodným způsobem
jsou řešeny i vestavěné skříně, které jsou opticky pojaty jako součást obkladu. Jak plyne z archiválií, je
působivého efektu zapuštění skříní do stěn dosaženo pomocí rabitzových konstrukcí, kterými je horní,
omítaná část stěny opticky posunuta. Tímto způsobem byla navíc vyřešena i citelná neosovost okenních
otvorů jižní stěny. Skříně i navazující rabitzová konstrukce jsou proto u východní stěny zhruba dvojnásobně
široké (cca 80 cm) než u stěny západní. Vlastní obklad je tvořen řadou obdélných, na výšku orientovaných
rámových polí, mezi nimiž vždy vertikálně probíhají, ve vzdálenosti asi 10 cm od sebe, dva hladké, jinak
nezdobené polosloupky. Obklad má mírně předstupující sokl, vysoký cca 20 cm a ve spodní polovině krytý
měděným plechem. Shodně vysoký měděný pás ostatně nalezneme také na nohách stolů a židlí, na vnitřní
straně dveří atp. Z vrchu je obklad ukončen plochým horizontálním pásem o výšce cca 10 cm, taktéž mírně
předstupujícím.
Jednotlivá rámová pole mají výplň plnou, eventuálně prosklenou v případě většiny dveří vestavěných
skříní. Plná výplň je členěná jednou horizontální příčkou ve 3/4 výšky a dále dvěma citelně slabšími
vertikálními příčkami, dělícími pouze spodní část a to na tři shodně široká pole. Prosklené výplně nejsou
dále dělené. Obkladem je opatřena také nika vstupu a oken. V případě vstupu ovšem není obklad ukončen
ve shodné výšce jako v ostatních částech, nýbrž pokračuje výš a obložena je i spodní část překladu niky.
759 Dle Ottova slovníku naučného v hesle "dřevitý cement" šlo buďto o "dřevo umělé", nebo o "smíšeninu dehtu, asfaltu a písku, jíž
užívá se k natírání dřeva, střech a p.". Viz Ottův Slovník Naučný, osmý díl, s. 10, Praha 1894.
760 Fotografie č. 3014, 3015, 4012, 4016, 4024 atp.
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Směrem do místnosti je pak nika lemována předstupujícím pásem, opět zdobeným dvěma polosloupky po
každá straně. Na ně nasedá plochý překlad.
Vestavěné skříně na východní straně mají kompletně prosklená dvířka. Vestavěné skříně na západní
straně ovšem nikoliv, neboť prosklená dvířka se střídají s dvířky plnými, členěnými schodně jako obklad.
Vždy jedna plná dvířka jsou po stranách střídána dvěma dvířky prosklenými, uprostřed stěny dvířky třemi.
I zde tedy můžeme najít poměrně zajímavou hru s rytmem. Popsané členění obkladu navíc zajímavě variuje
téma opticky aktivních nosných prvků (polosloupky, překlady) a prvků opticky pasivních. Ty jsou ovšem
dále členěny na rámy a jejich výplň, která je navíc dále členěna na jednotlivá pole.
Popsaná dvířka z části nemají dochovány původní jednoduché štítky. Prosklené skříňky mají uvnitř
skleněné police, v nichž jsou dnes mj. vystaveny dochované talíře, příbory, misky, slánky atp., opatřené
logem libeňského Sokola a používaných při zábavách.
V prostoru mezi okny jižní stěny je umístěna obdobně členěná předstupující skříň, která zjevně od
počátku sloužila zároveň jako podstavec pro busty a dle původního plánu i ozdobné vázy. 761 Pod okny byly
od počátku umístěny dřevěné skříňky na radiátory. Ty jsou také opatřené dubovou dýhou a tvořené opět
jednotlivými rámy, kterých je na každý kryt celkem šest. Po jednom na bocích, tři na čelní straně, jedním je
skříňka kryta z vrchu. Střední rám čelní strany funguje jako otvíravá dvířka a je citelně širší než rámy krajní
(cca 3/5 šířky skříňky). Ve spodní části je skříňka opatřena, obdobně jako obklad, mírně předstupujícím
soklem, ovšem bez měděného pásu. I u této skříňky je na styku čelní a bočních ploch osazen oblý prvek, v
podstatě sloupek. Vrchní ležatý rám čelně i do stran mírně předstupuje a hraje tudíž i opticky roli překladu.
Příčně je dělený jednou příčkou.
Výplň tvoří čtvercové destičky z měděného plechu se zaoblenými rohy, uprostřed s vystupujícím,
polokulovitým útvarem. Jednotlivé destičky jsou spojovány měděnými pásky, ve svislém směru vždy
dvěma, ve vodorovném jedním a tvoří pravidelný čtvercový rastr s tím, že mezi jednotlivými destičkami i
mezi destičkami a rámem je kvůli pronikání tepla z topení ponechán volný prostor . Destičky jsou na výšku
umístěny vždy po čtyřech, na bočních stranách tvoří dva sloupce, na čelní straně je sloupců sedm, z toho na
prostřední otvíravý rám jich připadá pět. Otevíravý rám je opatřen mosaznou kličkou a závěsy. Horní rám je
opatřen výplní, tvořenou kvůli pronikání tepla latičkami.
Uvnitř skříňek je dnes umístěn běžný radiátor z rekonstrukce topení v roce 1978. Původně zde ovšem dle
archivních zpráv byly žebrované roury a to zřejmě ve dvou řadách za sebou. Rozhodnutí je zde umístit
místo klasických radiátorů bylo spojeno právě s rozhodnutím, zakrýt je výše popsanými skříňkami a vedlo
také k doposud patrnému rozšíření betonových soklíků.
Dochovaný obklad pod oknem ve východní stěně jasně dokládá, že zde radiátor původně nebyl. Naopak
pod okny v trojbokém rizalitu původně byly umístěny žebrované trouby, která byly dle archivních zpráv a
dochovaného plánu v rozsahu výklenku zakryty lavicí.762
Zdvojené okenní výplně jsou shodné s výplněmi v jiných částech budovy a přesně odpovídají například
okenním výplním místností 206 a 207, situovaným o podlaží níže. Natřena jsou i zde světle krémovým
nátěrem a mají původní kování. I zde je část horních křídel (čtyři z devíti) řešena jako výklopná ventilačka
otvíraná táhlem. I zde je mechanismus většinou funkční.
V západní stěně pod stropem se dochovala původní mřížka ventilace a to včetně původního řetízku. K
fixování lamel v otevřené poloze sloužila doposud dochovaná mosazná úchytka, zde netypicky nikoli
zazděná do stěny nýbrž přišroubovaná do horní části dřevěného obkladu.
Horní část stěn je hladká. Strop je ovšem vyzdoben nízkým, precizně provedeným, graficky působícím
štukovým dekorem. Fabion je od stěny odsazen a to hned dvěma, cca 2 cm od sebe provedenými ústupky.
Pětiboký prostor rizalitu je od zbytku místnosti oddělen velmi nízkým, cca 40 cm širokým pasem,
lemovaným širokým nízkým páskem (případně by bylo možné hovořit o nízkém vpadlém střením poli). Pas
přechází i na fabion, ústupky na něj reaguje a běží ještě cca o 2 cm níže, kde končí. Na pas těsně navazuje pět
shodných obdélných "přívěsků", opět s okrajem zdobeným drobným ústupkem, vytvářejících
jednoduchými, čistě geometrickými prostředky svébytnou secesní variaci barokní čabraky se střapečky.
Ve vzdálenosti cca 50 cm od stěny člení strop opět dvojice drobných ústupků, ornamentální pás
připomínající svým provedením plochý vejcovec a opět drobný ústupek. Tímto prvkem je na ploše stropu
vytvořeno rozlehlé stropní zrcadlo. Jedinou další výzdobou jsou čtyři plochá pole, která jsou vložena do
761 Plán vybavení místnosti v soupisu plánů uveden pod č. 4038. Podkladem k jeho vypracování byl zřejmě plán č. 40354037.
762 Ibidem.
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koutů zrcadla a opět jinak variují motiv konkávně skrojených koutů, který známe už z polí na stropě
velkého sálu a také z čelní plochy deštění dveřních zárubní. V zasedací síni je tento motiv navíc doplněn
drobným lemujícím páskem, který je ovšem v pravidelných intervalech přerušován a tím vytváří klasický
motiv perlovce.
V ose místnosti jsou na stropě, mezi krytkami závěsů stávajících dvou zářivkových osvětlovadel,
dochovány tři pravděpodobně kovové nízké kuželovité krytky přívodních kabelů či upevnění osvětlovadel
původních, případně starších. Kromě toho s osvětlením jistě souvisí i pravděpodobně mladší háček,
dochovaný v ose pětibokého výklenku. Tato situace dobře koresponduje se zprávou, podle níž mělo být
roku 1910 osvětlení zasedací síně provedeno po celé délce stolu a to tak, aby na jedno otočení „hořela“
polovina žárovek, na druhé všechny. V „arkýři“ mělo být samostatné světlo. Stávající osvětlení tvoří už
zmíněná dvojice čtvercových zářivkových světel, pravděpodobně ze šedesátých let, a dále dvě samostatná
nástěnná osvětlovací tělesa, umístěná ve zmíněném pětibokém výklenku, pravděpodobně z let
devadesátých.
Zajímavou součástí vybavení místnosti je i původní nábytek. Ten je vedle už zmíněných skříní tvořen
dochovanými stoly a židlemi, zjevně vytvořenými také podle Králíčkova návrhu a rovněž přímo pro daný
prostor. Židle zaujmou především vysokými atypickými opěradly, s výplní tvořenou vertikálními, až k
podlaze běžícími pruty a dále spodními vodorovnými, diagonálně vedenými vzpěrami. Nohy jsou, shodně
jako sokl obkladu, opatřeny měděným plechem.
Stoly se dochovaly v celkem třech provedených, z nichž jedno je patrně mladším doplňkem (viz níže) a
zbylé dvě jsou v zásadně pouze dvěma variantami téhož řešení. Tvořeny masivním, mědí obloženým
soklem, diagonálně umístěnými válcovými sloupky, ve středu doplněnými masivním vertikálním
hranolovým, jako by kanelovaným prvkem, sahajícím cca do 2/5 jejich výšky a nakonec vlastní, mírně
obdélnou deskou, podloženou navíc opět dosti masivním nosným rámem se zakulacenými rohy. Obě
pravděpodobně starší provedení jsou si velmi blízká a vzájemně se liší především počtem vertikálních
sloupků. Jeden ze tří dochovaných stolů jich totiž má citelně větší počet a navíc má mohutnější i střední
vertikální hranolovitý útvar, vybavený také dvojnásobným počtem kanelur. Podle všeho byly celkem tři
stoly uspořádány v řadě za sebou v rytmu ABA, tj. s bohatěji řešeným stolem uprostřed.
Roku 1932 byly zřejmě doplněny další dva dochované stoly. Jejich řešení do jisté míry vychází z řešení
stolů původních, ovšem zároveň se od nich vědomě odlišuje a přitom záměrně cituje určité prvky, použité
naopak na židlích. Tyto dva stoly jsou výrazněji obdélné a původní uspořádání by bylo pravděpodobně v
rytmu ACBCA. Všech pět stolů se dochovalo v nepůvodním či neúplném stavu. Horní povrch jejich desky
totiž chybí, nebo je nahrazen jasně žlutým umakartem, pravděpodobně ze šedesátých let. V původním
provedení byly stoly nejpravděpodobněji také opatřeny dubovou dýhou.
Původní podobu zasedací síně nám zprostředkovávají jednak dochované plány a dále zmínky v
písemných pramenech. Stěny i strop byly původně zdobeny malbou a dubový povrch dveří a možná i
nábytku byl napuštěn horkou fermeží. Vedle dochovaného nábytku a už zmíněné nedochované lavice,
kryjící otopná tělesa v "arkýři", víme i o dosti rozměrném kruhovém stole tamtéž. Dochované stoly byly v
ose místnosti sesazeny do jednoho celku a dle původního, ovšem ne zcela důsledně realizovaného plánu 763
mělo být kolem něj umístěno celkem dvacet židlí. Inventář z roku 1932 zmiňuje 24 "křesel z tvrdého dřeva",
tedy zřejmě právě tyto židle. Původní by mohly být i dva inventářem zaznamenané taburetky, odpovídající
snad na plánu z roku 1910 zakresleným dvěma kruhovým sedátkům u kruhového stolu ve výklenku. Nic žel
nevíme o podobě nad stolem umístěných osvětlovadel, víme pouze, že jich snad mohl být sudý počet. Roku
1932 je zmíněn jeden lustr o jedenácti žárovkách. Skříň v ose místnosti měla být na horní ploše osazena
dvěma bustami, jistě Tyrše a Fügnera. Po stranách je na nižších plochách měly doprovázet dvě mohutnější
vázy urnovitého tvaru. Dochovaný návrh také zobrazuje tyče a závěsy, které měly mít modrou barvu. Zda
tento návrh zároveň počítal i s osazením rolet v oknech nevíme. Jejich osazení ovšem jistě proběhlo a roku
1932 je jich zmíněno devět a navíc tři záclony.764 Místnost měla být pojata v odstínech modré (závěsy), hnědě
(dub) a další nespecifikované barvy stěn a stropu. Dobře představitelný je v této kombinaci okr, nalezený v
budově i v jiných prostorách.

763 Jde o už zmíněný plán č. 4038. Nejmarkantnější odlišností je chybějící dělení prosklených dveří skříněk a absence štukové výzdoby
na stěnách. Ta mohla být ovšem míněna i jej jako malována a tedy realizována mohla být.
764 Viz Inventář (pozn. 443), s. 62.
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Zajímavé jsou i zprávy o mladších úpravách. Roku 1921 bylo požadováno přidání jednoho stolu a stálého
věšáku, ale nebylo to přijato, neboť by to porušilo vzhled místnosti. Téhož roku bylo usneseno, že v zasedací
síni lze vyvěšovat pouze význačné památky vztahující se k vzniku a minulosti Sokola, například obrazy či
sokolské prapory, což ovšem projednávaná fotografie trubačského odboru není. Roku 1927 bylo rozhodnuto
vyzvat br. Králíčka, aby navrhl vhodné architektonické upevnění praporů, po způsobu jiných jednot. Věc
byla následně urgována a pravděpodobně nebyla provedena.
Roku 1932 bylo v souvislosti s pojmenováním místnosti Filipovou síní přistoupeno k několika změnám.
Jednak k prodloužení stolu, zřejmě už zmíněnými dvěma pravděpodobně mladšími stoly, dále k objednání
tří rolet (do oken trojbokého rizalitu?), podstavce pod bustu prezidenta Masaryka a jednoho rámu o
rozměrech 67x47 cm pro neurčený obraz. Všechny tyto předměty dodávala firma Martin Lojda. Inventář z
téhož roku zmiňuje také bustu Františka Filipa a sousoší Tyrše a Fügnera.765
Mladšími zaznamenanými úpravami už je pouze zavěšení nových záclon a tyčí roku 1946 a vymalování
stávající světle krémovou barvou roku 1993.

Prostor 304  malý sál
Malý sál (Alšův) je dnes používán jako sportovní sál pro badminton, původně byl ovšem zamýšlen jako
sál přednáškový. Relativně rozlehlá obdélná plochostropá místnost má výšku dvou podlaží, od východu je
osvětlena rozměrným termálním oknem pod kterým je řada menších oken obdélných a vstup na balkon.
Přístupná je z příčné chodby dvěma vstupy a v úrovni třetího patra se řadou oken otvírá do prostoru bývalé
galerie.
Podlaha je kryta parketami s rybinovým vzorem, patrně původními, neboť sál nebyl intenzivně
využíván. Hlavní indicií většího stáří je ovšem dvojice míst čtvercového tvaru s odlišně skládanými, zřejmě
vyjímatelnými parketami. Ve stropě vestibulu byla právě na těchto místech zavěšena původní osvětlovadla,
která mohla být, po rozebrání příslušné části parket, spuštěna a vyčištěna či opatřena novými žárovkami. To
je zaznamenáno roku 1929 a bylo to jistě využíváno při zaznamenané každoroční pravidelné údržbě
osvětlovadel i v následujích letech. Roku 1919 je přitom při opravě budovy konstatováno, že při výstavbě
plánované spouštění světel ve vestibulu není možné. Dvojice otvorů tedy zřejmě vznikla až po té.
Sál je přístupný dvěma symetricky umístěnými vstupy, jejichž výplním už byla věnována pozornost při
popisu chodby 301. Jednokřídlá rámová výplň vstupu na terasu je členěna jednou horizontální příčkou.
Spodní pole je opět olemováno ústupkem a jinak zcela ploché. Horní pole je proskleno a členěno jedním
dalším vertikálním a dvěma horizontálními příčkami do celkem šesti čtvercových tabulek. Výplň má
kompletně původní kování a je natřena světle krémovou barvou. Zárubeň je směrem do sálu olemována
plochými lištami. Velmi obdobně je řešena i vnější výplň, dodatečně osazená roku 1929. Rozdílem jsou
jednoduché novodobé závěsy, klika a šítek zcela novodobé, osazené při poslední rekonstrukci, nedělená
prosklená plocha a odlišná plná výplň spodního pole, na hranách oslabená a s ústupkem.
Osově umístěný vstup na balkon i celkem osm okenních otvorů, symetricky prolomených po jeho
stranách, jsou uspořádány po třech, s ohledem na členění výše prolomeného rozměrného termálního okna.
Zmíněné obdélné jednokřídlé okenní výplně jsou řešeny obdobně jako popsaná dveřní výplň. I okenní
výplně jsou dělené na šest tabulek a jsou prakticky shodně velké jako prosklená část dveřní výplně. Také zde
nalezneme původní závěsy a kličky, výplň je natřena světle krémovou barvou a zárubeň z vnitřní stany
olištovaná. I okenní výplně byly roku 1929 doplněny vnějšími, v líci fasády osazenými výplněmi. Obdobně
jako současně doplněná dveřní výplň mají běžné typové závěsy a postrádají dělící příčky. Uzavírání křídel
se děje velmi netypicky, obrtlíky z vnější strany z balkonu.
Samotné termální okno je zaskleno vitrají s geometrickým ornamentem. Technologie je vcelku traiční.
Opatřeno je kovářsky zpracovanou kovovou nosnou konstrukcí, vytvořenou z úhelníků o průřezu tvaru T.
Ta má v každé ze tří částí dva vertikální pruty dělící ji na třetiny. Vzhledem k polokruhovému tvaru okna
má střední část čtyři horizontální pruty, zatímco boční části pouze tři. Rozestup horizontálních prutů
odpovídá rozestupu prutů vertikálních a jednotlivá pole tak mají, pokud nejsou seříznuta polokruhovým
obrysem otvoru, čtvercový tvar. Už tak jistě dosti tuhá konstrukce je ještě zpevněna pásovinou, která je na
vertikální pruty připevněna v pravidelných rozestupech pásky z vnější strany, takže vertikální konstrukce
má ve výsledku téměř křížový profil. Vitraj je dále z vnitřní strany zpevněna horizontálními výztuhami,

765 Ibidem, s. 6263.
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dělícími popsaná pole opět na třetiny. Skleněná plocha složená z jednotlivých poloprůhledných barevných
skel a spojovaná pájeným olovem je k těmto drátům kotvena očky.
Všechny tři části okna jsou v rámci barevné vitrajové plochy olemována poměrně širokým pásem ze
světle modrého skla. Spodní část je ve všech třech polích ozdobena světle zeleným horizontálním pásem,
který je ve středech polí navíc přizdoben geometrickým motivem, využívajícím výrazné barevnosti
oranžového skla. Čtyři vertikální výzdobná pole, obsahující opět oranžové a také cihlově červené sklo,
lemují po stranách oba zděné sloupky termálního okna. Středy všech tří ploch pak vyplňuje sklo bílé, které je
ovšem prostřídáno s béžovými vertikálními pásy. Ty zároveň pronikají i do spodního zeleného
horizontálního pásu, trochu jako by z něj vyrůstaly. Střední pole kromě toho obsahuje tmavě modrá skla
pětibokého tvaru, která jsou uspořádána do pravidelného rastru. Celek díky tomu připomíná rybí šupiny či
stylizovaný stříhaný keř.
Jednoduchými okenními výplněmi, osazenými opět roku 1929, je uzavřená také bývalá galerie malého
sálu. Výplně jsou dvoukřídlé, každé křídlo je členěné jednou vertikální a jednou horizontální příčkou na
celkem čtyři tabulky, dosti subtilně působící křídla jsou opatřena už novodobými typovými závěsy a
uzavíráním pomocí mosazné kličky typu elegant. Nátěr je opět světle krémový.
Stěny sálu jsou zcela hladké, ve spodní části do výšky 245 cm zcela nově obložené tmavě šedým
kobercem. Ten překrývá okrovou linkrustu. Strop je členěný kazetováním, provedeným ve štuku. Dnes je
stejně jako stěny čistě bílý. Čtvercová vpadlá pole přitom nečlení celou plochu stropu, jako je tomu ve
vestibulu, pouze v jedné řadě obíhají podél stěn a vytvářejí tak uprostřed rozměrné ploché zrcadlo. Kromě
toho jsou čtyři trojúhelná pole vložena do rohů zrcadla, která má tudíž osmiboký tvar. I zde jsou jednotlivá
pole, a také ploché zrcadlo, lemovány hned dvěma ústupky, přičemž vnitřní je o polovinu kratší než vnější. I
zde se tedy pracuje s motivem "rámu v rámu". Hlavní rám, vytvářející základní tektonickou strukturu, má
oproti ustouplým vnitřním rámům jednotlivých polí dvojnásobnou šířku. Přechod stropu na stěny je
pravoúhlý a lemovaný nízkými ústupky, na stěně pouze jedním, vytvářejícím cca 15 cm široký pás, na stropě
dvěma, prvním běžícím cca 10 cm od stěny, druhým o cca 5 cm dále.
Podstatné informace o starší výmalbě ovšem přineslo malování provedené v průběhu zpracovávání SHP
roku 2014. Bílý nátěr provedený zřejmě roku 1993, se totiž ukázal natolik nesoudržný, že bylo nutné jej na
stěnách před malováním oškrábat. Strop ovšem škrábán nebyl. To umožnilo formou operativního průzkumu
a dokumentace zásadním způsobem rozšířit poznání starších malířských úprav. Stav dochování starších
barevných vrstev byl ovšem dosti špatný, neboť stěny byly zjevně škrábány opakovaně, patrně před každým
nebo téměř každým malováním. U nalezených zbytků výmalby tudíž není zcela jasné, patříli první nebo až
druhé, respektive třetí vrstvě výmalby a ani stopy mladších monochromních nátěrů netvoří žádnou
ucelenou výpověď.
Zmíněná linkrusta byla zjevně postupně opatřena minimálně dvěma nátěry. Starší z nich byl béžový,
mladší dosti výrazně okrový. Na hranách se dochovaly stopy cca 3 cm širokých lišt, kterými byla linkrusta
lemována. Linkrusta byla provedena na hladkou omítku, pravděpodobně také se stopami olejového
okrovohnědého nátěru či nátěrů. Vyloučit nelze ani možnost, že jde o vrstvu lepidla, jímž byl přilepen
původní obklad, tvořený i zde zřejmě přírodním linoleem. Jeho výška patrně s výškou linkrusty
korespondovala.
Nad linkrustou se dochovaly výrazné zbytky zlaceného dekoru, tvořeného třemi linkami, doplněnými
řadou teček. Spodní linka, provedená cca 7 cm nad otiskem lišty, měla tloušťku 4 cm, horní 4,5 cm, střední 1
cm. Vzdálenost mezi spodní a střední linkou činila 11 cm, mezi střední a horní linkou 14 cm. Zhruba 2 cm
nad střední linkou probíhá pás teček. Jejich průměr činí 3 cm, rozestup zhruba 7 cm. Naměřené hodnoty na
jednotlivých stěnách a místech patrně poněkud kolísaly (v řádu milimetrů).
Zlacená výzdoba lemovala i oblouk termálního okna a to v redukované podobě, pouze dvojicí silnějších
linek (tj. bez střední slabé linky a teček). Napojení na výše popsaný vodorovný zlacený pás je řešeno dosti
netradičně, neboť obě oblouk lemující linky doběhnou až ke spodní lince vodorovného pásu, přičemž ostatní
linky vodorovného pásu se napojí na vnitřní linku pásu lemujícího okno, v podstatě jako kdyby se oba pásy
vzájemně překryly.
Zlacená výzdoba byla později překryta mohutným, cca 53 cm širokým tmavě modrým pásem, který
zřejmě oběhl celou místnost a olemoval i oblouk termálního okna. Zřejmě v téže době došlo i ke snížení
vstupů z chodby a modrý pás tedy proběhl i nad nimi. Překrytí zlacené výzdoby intenzivně modrým
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nátěrem způsobilo při škrábání zvláštní efekt. Původně zlacené části měly daleko intenzivnější odstín modré
barvy než okolní plocha, neboť se na nich modrý nátěr udržel v daleko silnější vrstvě. Tento fakt působil v
první chvíli dojmem, že výše popsané zlacené prvky byly modré. Podrobnější zkoumání ovšem doložilo
výskyt zlacení a velmi pravděpodobný závěr, že modrá barva zlacení překrývá. Není ovšem možné vyloučit,
že zlacení bylo na modrý podklad provedeno, neboť zlacená výzdoba by si logicky žádala podklad spíše
tmavší a plánované použití modré barvy máme doloženo v zasedací síni.
Zhruba 8 cm nad horní zlacenou linkou je dobře patrná spodní hrana hnědočervené malované plochy.
Horní hrana této plochy jení dochována, ale její stopy se ztrácí zhruba v úrovni podlahy galerie. Plocha byla
patrně současná se zlacením, neboť modrý pás ji na řadě míst bezpečně překrýval. Tento nátěr byl nad
zlaceným pásem nalezen na východní, severní i západní stěně a dále na sloupcích termálního okna, kde
navazoval přímo na otisk lišty lemující linkrustu respektive původní, archivně doložený obklad. Ani stopa
tohoto nátěru nebyla nalezena na bočních částech východní stěny, byť jeho existenci zde nelze vyloučit a zdá
se i dosti pravděpodobná. Do jaké výšky hnědý nátěr sahal nelze přesně říci. Zdá se ale, že se jeho zbytky
nesahají výše než do úrovně podlahy galerie.
Poslední dobře patrnou stopou starší výmalby je systém hnědočervených rámů, který je dobře
pozorovatelný v horní části jižní i severní stěny a jeho zbytky jsou patrny i na východní a západní straně.
Tvoří je cca 15 cm široké hnědé či hnědočervené pásy, lemované a "kanelované", patrně čtyřmi či pěti, tmavě
červenými linkami. Rámy lemují rohy, strop i jednotlivé otvory galerie. Dva vodorovné pásy situované cca
20 cm od sebe, vodorovně dělí také jižní a severní stěnu a navíc odpovídají cca 50 cm širokému
překližkovému pásu, který vodorovně probíhá na celou šířku místnosti těsně pod otvory galerie.
Žádný z popsaných malovaných prvků nelze konkrétně spojit s určitou barevností základní plochy. Jisté
pouze je, že zmíněné prvky byly kombinovány se světlou, pravděpodobně bílou, okrovou či světle okrovou
barvou, neboť výraznější barevnost by pravděpodobně po sobě zanechala stopy. Jako souvislou vrstvu lze
ale sledovat až rozsáhlé zbytky monochromního světle okrového nátěru, který zasahuje i na modrý pás a
tudíž je jistě mladší. Ještě mladší vrstvou jsou pak zbytky bílého, světle modře lomeného nátěru.
V bočních částech východní stěny se dochovala dvojice původních obdélných nik pro topení s
charakteristicky zaoblenými kouty. V současné době jsou zde ovšem umístěny radiátory z opravy v roce
1978. Ty nacházíme v nižší podobě i pod okny malého sálu. I zde byla původně topná tělesa, tvořená ovšem
"hladkými závitkovitě vedenými troubami". Dle archivních zpráv byly kryty dřevěnými skříňkami, k nimž
se dochoval dokonce původní plán. 766 Konkrétní řešení výplní jejich rámové konstrukce na plánu není
zakresleno. Z jedné zmínky z roku 1937 ovšem víme, že šlo o "ozdobné měděné krytí“, parně řešené
podobně jako v zasedací síni správního výboru. Pozoruhodným reliktem původního otopného systému jsou
drobná obdélná kovová dvířka, dochovaná na východní straně severní stěny, zhruba ve výšce 1, 5 m. Ta
skrývají dva původní regulační ventily, pravděpodobně ovládané nedochovanými regulačními otočnými
pákami či kotoučky. Dochovány ovšem jsou kovové, snad mosazné, značně zašpiněné a omítkou zastříkané
kotoučky, na nichž je ve vnitřním kruhu plasticky vyvedený nápis "Českomoravská továrna v Praze" a ve
vnějším jsou shodným způsobem jednak vyznačeny stupně 13 a dále text "otevři topení zavři". Obdobná
dvířka s regulačními ventily byla jistě původně umístěna i na opačné straně sálu, neboť zde byla na
shodném místě před nalepením stávajícího koberce dobře patrna jizva po jejím zazdění. Také dochovaná
dvířka byla roku 2014 přelepena kobercem.
Jak už víme, byl malý sál větrán pomocí vzduchu, nasávaného zvenčí pomocí ventilátoru a ohřívaného
malou topnou komorou. V jižní i severní stěně se také dochovala trojice ventilačních otvorů, krytých
kovovými ventilačními mřížkami. Dva z nich jsou situovány nad sebou, těsně nad podlahou a těsně pod
stropem, a to téměř v ose sálu (oproti ose jsou posunuty mírně k východu). Opatřeny jsou původními
kovovými rámy, spodní dnes s novým děrovaným plechem, horní jsou až na chybějící regulační řetízek
prakticky kompletní. Do roku 2014 byly na místě dochovány i původní mosazné úchytky, za něž byly
řetízky při otevřené poloze klapek zavěšovány. Úchytky ovšem byly během rekonstrukce místnosti vyňaty a
uschovány v archivu. Ve spodních otvorech byly před opravou dochovány původní děrované plechy, ovšem
vyražené a zdeformované. Po případných lamelách zde nebyly ani památky. Větrací mřížky podle všeho
sloužily odvodu vydýchaného vzduchu. Čerstvý byl zřejmě přiváděn dvěma otvory, situovanými při
západní stěně a to těsně nad obkladem. Původní čtvercové mřížky byly ovšem později nahrazeny

766 Plán č. 4034.
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obdélnými novodobými mřížkami opatřenými řadami čtvercových otvorů. To zřejmě dokládá používání
topných komor ještě i v době socialismu.
Místnost je osvětlena třemi novodobými osvětlovacími tělesy Modus Bellio, patrně z devadesátých let 20.
nepo počátku 21. století. Na severní stěně se zhruba ve výšce 3 m v ose místnosti, až do rekonstrukce v roce
2014, dochovala menší mělká kruhová nika o průměru cca 30 cm, patrně určená pro umístění hodin.
Na západní stěně je v rozměrném obdélném zaskleném rámu zavěšen karton Mikoláše Alše "Radslav,
kníže Zličanů se vzdává svatému Václavovi". Dle archivních zpráv jej roku 1929 jednotě věnoval Emil Králíček.
Podle tohoto kartonu realizovaná malba je dochována na domě čp. 159 v Praze 7., v ulici Nad královskou
oborou.
Historické plány nám dobře zprostředkovávají původně plánovanou podobu malého sálu, přičemž
realizovaný stav byl její dosti výraznou redukcí. V přípravných plánech je sál ještě z příčné chodby
přístupný, stejně jako galerie velkého sálu, hned pěti vstupy. Ve finálním návrhu jsou pouze vstupy tři s tím,
že prostřední byl později při realizaci vynechán. Vynechány byly i plánované vstupy do spolkových
místností ležících severně a jižně od sálu, stejně jako otvory galerie malého sálu nad nimi. Galerie plánovaná
původně jako trojkřídlá nakonec zaujala pouze západní stranu sálu, zatímco její jižní a severní část byly
proměněny v samostatné místnosti.767 Jak ukazuje zakreslení stěn sálu na řezech budovy, byla zjevně v
průběhu výstavby redukována i představa o jeho výzdobě.768
Realizovanou podobu sálu lze v hrubých rysech rekonstruovat poměrně přesvědčivě. Archivní prameny
dokládají obklad provedený shodným způsobem jako ve velkém sále, dochovaný plán nás informuje o
podobě skříněk kryjících otopná tělesa, přímo na místě samém lze konstatovat dodatečné snížení vstupů z
chodby a víme i o tom, že malý sál byl původně otevřen do prostoru galerie. Její zábradlí bylo dle stavebního
deníku členěno "sádrovými poli". Toto členění zřejmě odpovídalo kazetovým polím galerie velkého sálu.
Mnoho nezodpovězených otázek se ale váže k malířské výzdobě. Z doby otevření se žádná fotografie
nedochovala. Jediná známá starší fotografie pochází až z roku 1966 a zobrazuje navíc pouze velmi malý
výsek jedné stěny.769 Bez dochované fotografické dokumentace lze ovšem nalezené fragmenty malířské
výzdoby rekonstruovat pouze velmi neúplně. Téměř nepochybné je, že nalezená zlacená výzdoba vznikla
při výstavbě budovy v roce 1910. Její součástí byly i související hnědé plochy nad ní. Za jisté lze mít to, že
nějaká další šablonovaná výzdoba musela členit vyšší části stěn a stropu, možné je předpokládat i nějaké
sokolské heslo atp. Určité výsledky by nepochybně přinesl sondážní průzkum stropu, sondážní průzkum v
místě doplněného obložení pod mladšími okny galerie a v prostoru bývalé galerie. Větší šance na dochování
původní malířské výzdoby je i na stěně pod zavěšeným Alšovým kartonem, neboť ten patrně, vzhledem k
značným rozměrům a také hmotnosti rámu a skla, při malování asi nebyl snímán, ale pouze zakrýván. Stále
také existuje šance, že někde existují fotografie z doby otevření budovy, neboť pořízeny pravděpodobně byly
a jednota se jimi ještě v době první republiky opakovaně prezentovala. Původní součástí sálu zřejmě byla
také dvojice lustrů, které zde uvádí jednak inventář z roku 1932 a dále zpráva o opravě z roku 1929.770
Přednáškový sál byl zjevně k plánovanému účelu od počátku využíván dosti málo, už z roku 1912 máme
zprávu o jeho využití pro cvičení žen. V době kdy budovu užíval lazaret zde mělo být skladiště nářadí a
nábytku. Zda byl sál vymalován v rámci oprav interiéru budovy roku 1919 není jasné, vzhledem k jeho
zřejmě nikterak intenzivnímu využití v době První světové války a zároveň poměrně velké ploše mohl být
ponechán v původním stavu. Máme ostatně vcelku přesvědčivé indicie, že informace o malování celé
budovy není příliš spolehlivá.771 Z roku 1922 pochází zmínka o plánovaném "zakrytí galerie malého sálu",
což zřejmě znamená snahu o její zasklení. Roku 1929 je doložena už zmíněná oprava dvou lustrů br.
Seidlmanem, zhotovení nových druhých (vnějších) oken a dveří na balkon, uzavření galerie okny a potažení
zábradlí překližkou. Současně s tím jistě vznikla nová výmalba a zavěšen na stávající místo byl Alšův karton.
Nalezený modrý pruh i hnědočervené rámování s touto úpravou pravděpodobně souvisí, byť toto spojení
působí poněkud zvláštně. Modrý pruh je ale pravděpodobně vázán na snížení vstupů a na zavěšení kartonu
a hnědé rámování je pro změnu svým umístěním vázáno na rozměr překližkového pásu pod okny galerie.
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Proměnu dokládají příslušná podlaží plánů č. 3001, 3002, 3003 a 3005.
Plán č. 4002.
Jedná se o fotokgrafii č. 6005.
Viz Inventář (pozn. 443), s. 59.
Jak už bylo uvedeno níže, chodby roku 1919 malovány téměř jistě nebyly. I předmětná zpráva z roku 1929 navíc říká, že ve velkém
sále byla malována pouze jeho spodní část. Nevymalování obdobně vysokého a málo využívaného malého sálu by tudíž bylo dosti
logickým krokem.
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Roku 1932 zachycuje inventář v sále staré piáno, jakési dřevěné stupně s poznámkou, že tři z nich jsou
stále v loutkovém divadle a především dva, později tři pingpongové stoly i s příslušným osvětlením dvěma,
respektive třemi "reflektory nad stoly". Inventář také dokládá zavěšení Alšova kartonu a zmiňuje i dvě
"bezpečnostní" (nouzová) světla na svíčku.772 Roku 1937 proběhla také už zmíněná oprava a doplnění
„ozdobného měděného krytí“. Zmínka o dřevěných stupních dosti jednoznačně dokládá, že i v malém sále
bylo umístěno pódium a to pódium málo využívané, neboť jeho část byla využita jinde. S toto domněnkou
pak jednoznačně souzní i zpráva o sportovním využití sálu.
Sál byl jistě vymalován i roku 1945, pravděpodobně už čistě monochromně. Tehdy také mohla vzniknout
linkrusta, zachycená téměř jistě i na fotografii z roku 1966. Z téže doby existuje zpráva o "badmintonovém
sále", který lze téměř jistě s malým sálem ztotožnit. Zničené a roku 2014 novými nahrazené mřížky spodních
větracích otvorů nicméně dokládají, že sál byl v době socialismu do jisté míry využíván i pro míčové hry.
Roku 2014 sám prodělal vizuálně dosti výraznou obnovu, při níž byl kompletně vymalován a linkrusta
překryta tmavě šedým kobercem.

Prostory 305311  ostatní prostory druhého patra
Dnes dodatečnou příčkou předělená předsíň 305 je vybavena celkem třemi původními dveřními
výplněmi. Dvě jednokřídlé původně zpřístupňovaly záchody 308 a prakticky kompletně odpovídají výplním
na záchod a do chodbičky k němu v bývalé kuchyni pro zábavy (217). Rozdílem je pouze prosklení dvou
horních polí. Dochovány jsou včetně původních závěsů, zámků, štítků i klik. Západněji umístěné dveře jsou
nově fládrovány, východněji umístěné mají nový světle krémový nátěr. Vstup do místnosti 306 je vybaven
původní dvoukřídlou výplní, odpovídající dochovaným výplním místností prvního patra. Horní dvojice polí
je i zde prosklená novým poloprůhledným sklem. Už zmíněná příčka mezi oběma částmi prostory je
vybavena vstupem s novodobou typovou hladkou výplní v ocelové zárubni. Podlaha je tvořená patrně
terazzem, na němž ovšem dnes leží koberec. Předsíň je vybavena novodobým plochým podhledem.
Navazující místnost 306 je osvětlena trojicí okenních otvorů se shodnými výplněmi, jaké nacházíme u
ostatních okenních otvorů trojbokých rizalitech (102, 108, 206, 208 a 303). Původní je i dvoukřídlá výplň
vstupu do místnosti 307, opět shodná s dvoukřídlými výplněmi přízemí. I ta je vybavena původním
kováním a novým světlekrémovým nátěrem, horní pole jsou však plná. V jižní stěně nahoře pod stropem při
západní stěně se nachází původní drobná ventilační mřížka a to dochovaná včetně řetízku a úchytky ve
stěně. Podlaha je kryta fošnami či parketami, na nichž je položený nový koberec.
Prakticky shodně je dochována i místnost 307, oproti původnímu stavu rozšířená o plochu
východnějšího z obou záchodů 308. Z téhož důvodu je dnes místnost přístupná i vstupem z chodbičky 305.
Z už zmíněné dvojice záchodů se dochoval pouze západnější 308. Kromě vstupních dveří, okenní výplně,
novým linoleem kryté podlahy a z větší části asi i omítek stěn a stropu se zde žádné další původní prvky
nedochovaly a místnost je zařízena kompletně novým mobiliářem. Novodobé příčky dvou záchodových kójí
jsou ovšem situovány na místech původních dřevěných příček.
Původně sloužila předsíň 305 k přístupu na pánské a dámské záchody (308) a dále do dvou místností
původní sborovny (306, 307). Po roce 1920 sloužily jako sborovna ženská. Ve druhé polovině 20. století byly
místnosti využívány jako byt sokolníka. V té době byl východnější záchod přeměněn na koupelnu a předsíň
předělena příčkou. Obě úpravy zachycuje i nepochybně dodatečná vkresba do původního stavebního
plánu.773 V současné době je prostor pronajmut a slouží jako kanceláře.
V místě severní terasy roku 1921 vybudovaný tělocvičný sál 309 (Srncův) je přístupný už zmíněným
vstupem z galerie velkého sálu. Relativně rozlehlý obdélný prostor je osvětlen ze severu řadou oken s
výplněmi, shodnými s výplněmi oken galerie velkého sálu, a také odtud při přestavě roku 1921
přenesenými. Na řadě míst je patrný původní fládr okenních konstrukcí. Některá okenní křídla mají
dodatečně měněné závěsy a i patrné jsou i jiné mladší opravy. V západní stěně je v ose místnosti prolomen
vstup do rohové místnosti 310. Opatřen je shodnou dvoukřídlou rámovou výplní, jaké nacházíme v přízemí
budovy a také v tomto případě, jak dokládají archivní prameny, odtud (z tehdejší úřadovny) přenesenou.
Horní pole byla původně opatřena skly, které ovšem byly dodatečně nahrazeny dřevěnými výplněmi.
Odeštěná zárubeň je osazena směrem do sálu, tj. s nikou otočenou do místnosti 310 a také křídla se otvírají
772 Ibidem, s. 59.
773 Plán č. 3005.21.
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směrem do této místnosti. Jak ovšem dokládá drážka i dnes volné, dodatečně osazené novodobé,
polokulovitě ukončené závěsy, byla po nějaký čas nasazena na opačné straně zárubně a otvírala se do sálu.
Výplň je fládrována, patrně v šedesátých letech a má původní závěsy, štítky a kliku. Zámek je nový,
vložkový.
Podlaha místnosti je o 11 cm vyšší než podlaha v sále, což je dle archivních pramenů původní úprava z
doby výstavby sálu a je dána konstrukcí podlahy. Pod stávajícím povrchem Graboflex zelené barvy,
osazeným roku 2004, je zřejmě dochována původní "jalová" fošnová podlaha. Parkety měly být dle pramenů
novým povrchem nahrazeny, nikoli pouze překryty. Stěny jsou na jižní straně členěny původními okenními
nikami sálu. Pod rovnými překlady těchto nik jsou navíc patrné betonové trámce o rozměrech cca 10x10 cm.
Jedná se o původní součást betonových překladů oken a poloha překladu odpovídá pozici rámu vnější
okenní výplně. Ve špaletách byl tento profil dozděním zarovnán. Betonový překlad by ovšem bylo složité
zarovnávat a tudíž zde byla vystupující část ponechána a došlo pouze k zaslepení "kapsy" pro roletu.
Směrem do velkého sálu jsou niky opatřeny zřejmě nabílenými dřevěnými deskami.
Stěny sálu jsou do výšky cca 160 cm opatřeny světlejší béžovou linkrustou, podobného odstínu jaký byl v
malém sále zjištěn pod současným okrovým nátěrem. Linkrusta přitom není provedena ve slepých nikách
bývalých oken sálu a chybí také na jižní stěně místnosti, kde patrně při nějaké předchozí opravě omítky
došlo k jejímu odstranění. Zajímavým detailem je starší tmavě okrový olejový nátěr, který z nejasného
důvodu zůstal nepřetřen na levé straně okenní niky prvního a čtvrtého okna od západu. Shodný tmavší
nátěr je ovšem patrný i na některých místech stávajícího rozvodu ústředního topení, což obě barevné úpravy
pomáhá datovat. Betonový strop místnosti je příčně členěn celkem čtyřmi betonovými průvlaky a jinak je
plochý. Pod druhým průvlakem od východu je dochována původní traverza, sloužící k upevnění doposud
na tomto místě osazených kruhů.
V místech původních radiátorů jsou i zde provedeny nízké betonové soklíky. Nové radiátory z roku 1978
pod okny jsou pak kryty shodnými skříňkami z latiček, jaké nacházíme o patro níž v obou přísálích. Také
zářivkové osvětlení je instalováno shodně jako v sále a přísálích v kovových svařovaných ochranných
krytech. Drobnější traverza, osazená v nejzápadnější nice bývalého okna do sálu i zbytky odřezaných
kovových konstrukcí na západní stěně, pak patrně souvisí s ukotvením původního jeviště loutkového
divadla.
Původně byl sál určen ke cvičebním účelům a už v průběhu jeho dokončování roku 1921 bylo
dohodnuto, přemístit sem mnohé z tělocvičného nářadí, umístěného do té doby v sále a v obou přísálích.
Realizovaná podoba se přitom poněkud lišila od projektované, neboť Emil Králíček zde plánoval podle
sklonu střechy mírně šikmý stop, který měl být členěn kazetováním. Nakonec bylo rozhodnuto provést strop
kvůli lepší tepelné izolaci jako rovný a provedený "bedničkovým způsobem". Fládr nalezený na okenních
výplních nepochybně patří ještě řešení velkého sálu, ovšem ponecháno mohlo být i v novém sálu. Jak byl
vymalován ale nevíme.
Roku 1924 se sál stal místem působení později věhlasného sokolského loutkového divadla. Roku 1927 zde
bylo nákladně vybudováno nové dřevěné jeviště. Roku 1929 došlo v otvorech bývalých oken velkého sálu,
do té doby oba prostory volně propojující, k osazení blíže nespecifikovaných železných žaluzií. Ty byly
roku 1946 nahrazeny zazdívkami, respektive stávajícími omítanými přepážkami. Inventář z roku 1932 zde
zmiňuje devět lavic bez opěradel a devět s opěradly, čtyři rolety a čtyři plátna do oken, tyč na stahování
rolet, zábradlí před jevištěm, ventilátor a nouzové světlo. Roku 1934 je zmíněno malování místnosti a roku
1937 pořízení nových lavic.
Po roce 1945 bylo loutkové divadlo obnoveno a fungovalo až do roku 1960 kdy se oddíl loutkářů rozpadl.
Inventář byl poté roku 1961 předán osvětové besedě v Praze osm. Sál byl následně upraven pro
tělovýchovnou činnost a využíván především oddílem umělecké gymnastiky. 774 Z té doby jej zachycuje
několik fotografií,775 na nichž je na spodní části stěn patrný tmavší, asi omyvatelný nátěr. Na východní stěně
do něj zasahují dodatečně opravená místa omítky a patrný je i zatím nezrušený vstup do příčné chodby. Zda
je na fotografiích už zachycena stávající linkrusta není jasné.
Na některých místech sálu zachycený starší, tmavě okrový omyvatelný nátěr jistě vznikl po roce 1978,
neboť je patrný i na rozvodech topení. Stávající, světle béžový nátěr je nepochybně ještě mladší,

774 Viz Almanach (pozn. 587), s. 16 a 18.
775 Fotografie č. 60106012.
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pravděpodobně z výmalby provedené v roce 2007. Roku 2004 došlo k už zmíněnému položení nové
podlahové krytiny značky Graboflex.
Současně se Srncovým sálem (309) byla budována i navazující rohová místnost 310. Rámové výplně
vstupů už byly popsány v rámci sálu (309) a schodiště (114). Zdvojené okenní výplně odpovídají ostatním,
už popsaným výplním. Výplň v západní stěně je ovšem složena pouze ze dvou rámů, šířkou odpovídá
výplním prvního patra, výškou poutců ovšem přirozeně koresponduje s okny galerie velkého sálu a sálu
Srncova. K výrobě tohoto okna byla podle zmínky v archiváliích využita vnitřní okenní křídla z vedlejší
místnosti, nově součásti schodiště. Na truhlářské konstrukci samotné ovšem rozdíl 11 let mezi rokem 1910 a
1921 není prakticky poznatelný. Nalevo od vstupních dveří ze schodiště 114 je ve zdi provedena 145 cm
vysoká a 90 cm široká nika, krytá dvoukřídlou truhlářskou výplní. Překlad niky probíhá v téže úrovni jako
překlad sousedního vstupu. Obě niky byly vytvořeny současně a to při zazdívání původní rozměrné okenní
niky. Ze záznamu ve stavebním deníku plyne také to, že mělo jít o skříňku na noty. Dvířka jsou jednoduchá,
rámová, prakticky bez výzdobných prvků, dělená horizontální příčkou, umístěnou zhruba v 1/3 výšky.
Opatřena je shodnými závěsy, jaké nacházíme na původních okenních výplních v celé budově. Štítek a
patrně i zámek je nábytkový, zřejmě druhotně použitý. Dodatečně byla dvířka osazena novodobou petlicí
pro visací zámek. Podlahu místnosti kryjí parkety, téměř jistě původní. Stěny i strop jsou zcela hladké,
nezdobené, strop je opatřený neodsazeným fabionem, v jihovýchodním koutě se v podobě cca 10 cm
širokého výstupku projevuje ventilační komín. Omítky jsou jistě převážně původní, v současné podobě
bílené. Osvětlení místnosti je zářivkové, z doby socialismu. Novodobé radiátory z roku 1978 jsou osazeny
pod oběma okny.
Dnes místnost funguje jako sklad sportovního náčiní, původně sloužila jako místnost hudebních sborů. Z
roku 1924 se dochovala zpráva, podle níž se nejmenovaný bratr z hudebního sboru uvolil vymalovat
místnost "barokovým slohem". Roku 1930 mělo být na podlaze položeno nedochované linoleum, roku 1935
došlo k přemístění radiátoru z estrády hudebníků do místnosti hudebních sborů.
Poslední prostorou druhého patra je bývalá galerie hudebníků (311). Podoba tohoto prostoru se velmi
blíží podobě jeviště, situovaného o podlaží níže (213). Do velkého sálu se otvírá širokým, segmentově
ukončeným otvorem, západní stěna je osazena zdvojenou okenní výplní, tvořenou dvěma vedle sebe
osazenými rámy, přilehlé kouty jsou skosené atp.
Dochovány jsou oba vstupy ze schodišť 113 a 114 a to s původními, už popsanými dveřními výplněmi.
Zajímavý detail se dochoval na zárubních obou vstupů z vnitřní strany. Vzhledem k umístění pódia se totiž
ve spodní části obou zárubní na severní straně dochoval starší, velmi pravděpodobně původní fládr. I zde se
jedná o středně hnědě tónovaný fládr odpovídající střednímu dubu. Velmi přesně je napodobena struktura
tvrdého dřeva s charakteristickými drobnými přírůsty a s občasným zvlněním jednotlivých "let". Tentýž
fládru je navíc patrný pod současným, světle krémovým nátěrem i na okenní konstrukci.
Zajímavým detailem jsou i patrné zbytky starších nátěrů na stěnách. Na poškozených místech jsou pod
současným bílým nátěrem patrné opakované žlutookrové nátěry, pod nimi nátěr modrý až modrozelený a
nejníže nátěr hnědý, místy až růžový. Obdobný sled starších nátěrů je patrný i v místě odpadlého bílého
nátěru ve spodní části sloupku, dělícího obě části zdvojeného okenního otvoru. Nejnižší vrstvu zde tvoří
dosti hrubá omítka, na níž je patrný světle hnědý nátěr s patrným nádechem do okrova, který se ovšem v
silnější vrstvě jeví jako hnědý až červenohnědý. Na něm se dochovaly patrné zbytky modrého nátěru, který
ovšem není dochován pouze na ploše omítky, nýbrž i po stranách dřevěných lišt, lemujících okenní zárubeň.
Podlaha je betonová a dnes krytá červeným linoleem, patrně z doby socialismu. Pod oknem je patrný
nízký betonový soklík původního radiátoru a dochovaly se zde i přívodní trubky. Stávající radiátory jsou
umístěny při kratších stěnách prostory. Na stropě se v cca 2/3 hloubky prostoru dochovaly kolejničky po
oponě či závěsu. Jde v zásadě o týž systém, jaký je použit u opony jeviště. Naopak závěs oddělující prostor
od vlastního sálu je zavěšen na lanku, které je uprostřed neseno dosti nově působícím okem. I prostora 311 je
osvětlena na lankách zavěšeným zářivkovým osvětlením, patrně ještě z doby socialismu.
Jak už říká tradiční označení prostory, sloužila původně hudebníkům, kteří svou produkcí doprovázeli
kulturní, sportovní či společenské akce, jež se v budově konaly. Už zmíněné stopy pódia dobře souzní s
výpovědí písemných pramenů, podle nichž bylo roku 1921 rozhodnuto osadit na galerii hudebníků pódium,
přenesené z o podlaží níže situovaného jeviště. Při té příležitosti mělo být jeviště upraveno do podoby jeviště
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stupňovitého, s prvním stupněm vysokým 50 a 200 cm hlubokým, druhým vysokým 20 cm a hlubokým 150
cm a třetím vysokým také 20 cm a sahajícím až k západní stěně. Vybaveno mělo být i zábradlím a součástí
tohoto pódia bylo i osvětlení, pro něž se zachoval plán elektroinstalace. 776 Z výkresu je patrné, že osvětlení
mělo být nejen umístěno jako doposud na stěnách ale také mělo být, snad ve formě určitých lampiček
instalovaných vedle notových pultů, přímo součástí dřevěného stupňovitého pódia.
Podobu prostoru po otevření budovy nám ukazují dobové fotografie. Z těch se zdá, že základní barva
stěn byla skutečně tmavší než v ostatních částech místnosti a barevnost opravdu mohla odpovídat nalezené
hnědé barvě. Hrany okenního otvoru i koutů místnosti byly lemovány tmavší linkou a pod stropem probíhal
tentýž ornamentální pás, jaký je v sále patrný v úrovni pod galerií. Na snímku jsou navíc patrná i původní
osvětlovadla, jimž už byla věnována pozornost v rámci velkého sálu. Kromě šesti světel na stěnách je na
fotografiích patrné světlo umístěné symetricky na stropě. Dosti tmavou barevnost stěn ukazuje i snímek z
doby První světové války, na němž jsou navíc dobře patrné i už zmíněné, dnes odstraněné ozdobné prvky,
původně umístěné na deštění zárubně vstupních dveří.777

Třetí patro
Hlavní prostorou třetího patra je galerie malého sálu (401). Původně mělo jít o jediný prostor ve třetím
patře, neboť místnosti 402 a 403 byly dodatečně, byť ještě v průběhu výstavby, odděleny právě z něj. I
samotná galerie je dnes využívána v podstatě jako skladiště a byla tak pravděpodobně využívána už v době
První republiky, neboť už tehdy došlo k oddělení galerie od sálu pomocí nově vložených okenních výplní.
Rozsahem odpovídá prostor 401 příčné chodbě v prvním a druhém patře. Přístupný je vstupy z předních
schodišť s už popsanými dvoukřídlými výplněmi. Chodbovitá místnost je dnes příčně předělena
sádrokartonovou příčkou na dvě nesouměrně veliké a samostatně přístupné části. Dělící příčka probíhá mezi
prvním a druhým okenním otvorem do malého sálu od jihu.
Kromě už popsaných dveřních výplní vstupů ze schodišť obsahuje prostor dvojici dveřních výplní
vstupů do oddělených bočních prostor. Zde jsou osazeny jednokřídlé rámové dveřní výplně, dělené dvěma
horizontálními a jednou vertikální příčkou na celkem šest polí. I zde nalezneme charakteristický lemující
ústupek. Horní a spodní pole mají i zde čtvercový tvar, střední pole jsou obdélná. Zárubeň je plochá a
směrem do galerie malého sálu je i zde na čelní straně dekorována dvojicí vystupujících obdélných
výzdobných prvků, jaké nacházíme na obou stranách zárubně z galerie na schodiště a historické fotografie je
navíc dokládají i ve velkém sále a na dalších souvisejících místech. Výplň má v obou případech původní
závěsy a novodobé hliníkové štítky, kliky a vložkový zámek. Výplň vstupu do místnosti 402 má navíc na
zárubni z vnitřní strany vpravo dochovaný pravděpodobně původní fládr. I zde byla zárubeň patrně v době
natírání stávajícího světle krémového nátěru zakryta, pravděpodobně skříní. I zde nalézáme vcelku zdařilou
imitaci dubového dřeva, odstín se ovšem zdá být světlejší (více do okrova) než například na zárubních
galerie hudebníků. Naopak zhruba odpovídá fládru vstupu ze schodiště 203 na galerii malého sálu (401).
Mimo také už popsané okenní výplně, oddělující galerii od malého sálu, obsahuje prostor ještě dvojici
okenních otvorů, osvětlujících ji ze západní strany. I v tomto případě je výplň tvořena dvojicí rámů mezi
nimiž je vyzděn úzký sloupek. Nechybí poutec, a výplň obecně odpovídá například okenním výplním
velkého sálu. Menší dimenze otvoru i výplně ovšem odpovídají nižší výšce posledního podlaží. Obdobně
jako na schodištích a ve vestibulu je výplň pouze jednoduchá a vnitřní parapet je tvořen deskou z černého
leštěného kamene.
Podlaha prostory je betonová, broušená a má červený odstín. To je naprosto v souladu s výpovědí
pramenů, podle nichž měla být podlaha z granolitu červené barvy. Strop je opatřen fabionem a prostora je
dnes vybílena. Není ovšem pochyb o tom, že původně byl prostor malován a to dekorací vycházející z řešení
malého sálu. Poněkud nejasné je původní řešení otvorů do malého sálu. Překlady hlubokých, nyní okenních
nik, jsou totiž umístěny citelně níže než betonové překlady nakonec zazděných otvorů, jimiž měl být sál
otevřen do bočních částí galerie, dnes místností 402 a 403. Navíc zde chybí i charakteristické okosené hrany.
Dodatečné snížení překladů se ale zdá, vzhledem k náročnosti takového kroku, spíše nepravděpodobné a
navíc se zdá, že úroveň překladů odpovídá úrovni betonových průvlaků, probíhajících v místě příček
776 Plán č. 6008.
777 Fotografie č. 3007, 3018, 4011.
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vydělujících z galerie místnosti 402 a 403. K předělení prostory dodatečnou sádrokartonovou příčkou došlo
zřejmě roku 2001, kdy je v pramenech zaznamenáno zvětšení klubovny turistických oddílů, nacházející se
tehdy právě v místnosti 403.
Dvě dodatečně oddělené místnosti 402 a 403 jsou si velmi podobné. Trojice okenních výplní
prolamujících trojboký rizalit je, vzhledem k členění průčelí, osazena ve velmi nízkých okenních otvorech.
Není proto vybavena poutci. Výplně jsou zdvojené, v bočních oknech s jediným křídlem, ve středním otvoru
s křídly dvěma. I zde se dochovalo kompletní kování i dřevěný vnitřní parapet a pod stávajícím světle
krémovým nátěrem je navíc patrný původní fládr.
Podlaha je krytá linoleem, pod nímž jsou položeny zřejmě dřevotřískové desky kryjící pravděpodobně
fošnovou podlahu. Jak už bylo zmíněno, je stěna směrem k malému sálu pročleněna dvěma širokými
obdélnými nikami jejichž betonový překlad je na hraně okosen podobně, jako jsou okoseny průvlaky stropů
v šatnách či přísálích. Obdobně okosen je i mohutný betonový průvlak běžící při stěně dělící místnost od
chodby 401. Ten ovšem probíhá níže než překlady obou výše zmíněných nik. Strop je betonový, opatřený
neodsazeným fabionem a v jihozápadním koutě prolomený kruhovým otvorem, v němž mělo být původně
umístěno kovové šnekové schodiště. Otvor je uzavřen kovovým dvojdílným poklopem jehož východněji
ležící polovina je otvíravá a zajištěná visacím zámkem. K otvoru směřuje kovový žebřík. Místnost je vybílena
a opatřena novým zářivkovým osvětlením. K provedení otvoru na půdu došlo mírně dodatečně, ale ještě v
rámci výstavby roku 1910. Z té doby jsou také dochovány zprávy o jednání se sporobankou ohledně
darování staršího, pro banku nepotřebného kovového točitého schodiště. To se ovšem nakonec
neuskutečnilo a schodiště nebylo nikdy osazeno. Stávající poklop zde byl osazen roku 1919.
Až na tento otvor se od místnosti 402 místnost 403 téměř neliší. Nalezneme zde tytéž niky s okosenými
překlady, okenní i dveřní výplně. Prostor je dnes pronajmut a spolu s přilehlou částí galerie 401 slouží jako
kancelář.

Půdní prostor
Půdní prostory budovy lze rozdělit na dvě základní části, jednak na prostor nad přední částí budovy,
krytý dřevěným mansardovým krovem, a dále na prostor nad zadní částí budovy, krytou z části železným a
z části dřevěným sedlovým krovem. Obě v odlišně výšce se nacházející části půdy jsou odděleny cihelnou
požární zdí.
Níže se nacházející západní část se opět dělí na východněji umístěnou část nad sálem a západněji
umístěnou část nad jevištěm a oběma schodišti.
Část odpovídající sálu je vybavena želeným krovem, tvořeným především čtyřmi vazníky, umístěnými
vždy v pětině délky sálu. Vazníky jsou vytvořeny z ocelových úhelníků především tvaru I, L a U
spojovaných nýtováním, z větší části pomocí ocelových styčníkových desek. Vazník je tvořen horní a dolní
pásnicí, jejíž krajní části jsou vodorovné a střední, s ohledem na segmentový tvar stropu sálu, mírně šikmo
zalomené vzhůru. Svislic je celkem pět a ve čtyřech středních polích probíhají diagonály, vedené od spodní k
horní pásnici vždy směrem od středu ke kraji. Nad kratšími stěnami sálu vazníky železného krovu
kupodivu chybí. Na východní straně je vazník nahrazen zdí, na severní straně je vazba provedena klasicky z
trámů. To je jistě dáno snahou uplatnit železný krov pouze v nezbytně nutném rozsahu. Krov je podélně
vázán jednak vodorovnými železnými nosníky konstrukce stropu velkého sálu, dále řadou diagonálních
vzpěr, umístěných v ose krovu a tvořících mezi jednotlivými vazníky mohutné ondřejské kříže a nakonec
dřevěnými vaznicemi, umístěnými nad jednotlivými svislicemi, tj. v hřebeni a dále zhruba po třetinách
(vzhledem k hloubce uložení vazníků ve zdivu a především k poloze pozednic na vnitřní hraně obvodových
stěn zde samozřejmě nejde o přesné třetiny). Dva střední vazníky jsou navíc mezi horními pásnicemi
vzájemně propojeny ještě řadou diagonálních vzpěr. Vzpěry i zde vytvářejí ondřejské kříže a protože
probíhají vždy mezi jednotlivými svislicemi, je ondřejských křížů celkem šest. Na vaznicích jsou klasickým
způsobem osedlány krokve, které samozřejmě nacházíme i na dřevěné části krovu.778 Železná konstrukce je
natřena dosti tmavě šedou barvou pod níž na mnoha odřených místech prosvítá oranžové minium.
778 Plán č. 4013.
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Dřevěná část krovu je tvořena pouze dvěma vazbami, přičemž každá z nich je řešena zcela odlišně.
Použité trámy jsou strojově hoblované a spojované šrouby či sbíjené velkými hřebíky. Už zmíněná,
východněji situovaná vazba nad západní stěnou sálu je značně atypická, protože musí řešit podchycení dvou
párů vaznic ocelového krovu a navíc funguje jako nosný prvek hřebenových vaznic dvojice kolmých
sedlových stříšek, běžících ke komínovým štítům. Tvořena je těsně nad podlahou uloženým vazným
trámem, o nějž se opírají dva svislé sloupky, umístěné pod vyšší dvojicí zde ukončených vaznic, v podélném
směru vzepřených od sloupků vedenými pásky. V příčném směru zajišťuje tuhost konstrukce vodorovný
trám, vytvářející v této vazbě vlastně klasickou dvojitou stojatou stolici. Hřebenová vaznice je podepřena
středním sloupkem opřeným o další, níže probíhající vodorovný trám, opět rozepjatý mezi popsanou dvojici
sloupků. I hřebenová vaznice je v podélném směru vzepřena dvojicí šikmo od středního sloupku vedených
pásků. V příčném směru zpevňují tento sloupek dvě dlouhé šikmé vzpěry, sahající přes dvojici bočních
sloupků až k vaznému trámu. Vzhledem k množství plátovaných spojů jsou sloupky tvořeny dvěma trámy
na sraz. Dvě nižší vaznice jsou podepřeny odlišně na jižní a severní straně. Severní je podepřena svislým
sloupkem a zpevněna z něj vedoucím šikmým páskem. V příčném směru je vaznice fixována kleštinou, která
ji propojuje se sloupkem nesoucím vyšší vaznici. Naopak nižší jižní vaznice je prostě vezděna do severní
stěny schodiště.
Západněji umístěná vazba je daleko jednodušší. Vazný trám je zde uložen mezi dvojici zdí, probíhajících
nad bočními stěnami jeviště (jižní z nich tvoří severní stěnu schodiště) a běží tedy o cca 2 m výše než vazný
trám už popsané východnější vazby. O něj se opírá (a zároveň jej pomocí kovového táhla a šikmých vzpěr
vyvěšuje) sloupek nesoucí hřebenovou vaznici. Zmíněné vzpěry jsou také pomocí krátkých kleštin
propojeny s krokvemi. V podélném směru je sloupek zavětrován šikmou vzpěrou, opírající se o vodorovný
trám, propojující v ose krovu obě vazby. V této části krovu chybí boční vaznice a krokve jsou proto ob jednu
zpevňovány jednostrannými kleštinami. Úžlabí dvojice kolmých stříšek je řešeno pomocí úžlabních krokví.
Dvojice krokví probíhajících v hlavní střeše nad hřebeny bočních stříšek je navíc podepřena dvěma krátkými
vaznicemi, jejichž smysl není zcela jasný.
Vrcholové vaznice bočních stříšek se na jedné straně kolmo napojují na vyšší boční vaznice hlavní střechy
a jsou tedy podepřeny i příslušnými sloupky, na druhé straně jsou vezděny do bočních komínových štítů.
Totéž činí i další dvě nižší vaznice bočních stříšek, které se na východní straně kolmo napojují na nižší boční
vaznice hlavní střechy, na straně západní jsou prostě vezděny do dvojice podélných stěn.
Popsaná část krovu se v detailech odlišuje od dochovaného plánu779 a z hlediska konstrukce do určité
míry působí dojmem zmatku a improvizace. To je dáno jednak napojením na odlišně koncipovaný železný
krov, dále stykem s kolmými bočními stříškami, určitými nejasnostmi a nestandardnostmi návrhu a nakonec
snahou provádějících tesařů ryto nejasnosti nějakým způsobem řešit.
Téměř určitě dodatečně až při pokládání stávající plechové krytiny byl krov kompletně opatřen
dřevěným podbitím. Současně s tím byla zřejmě řada krokví vyrovnána pomocí dobře patrných
oboustranných příložek z prken.
Podlahu tvoří nad sálem segmentově vypuklá nepochozí rabicová vrstva. Ta je na mnoha místech lokálně
poškozena prošlápnutím, opíráním jakýchsi desek atp. Průchod do přední části budovy zprostředkovává
dřevěná lávka, opatřená po jedné straně zábradlím a zjevně provedená od počátku, neboť vodorovné kovové
nosníky jsou součástí původní nýtované konstrukce a navíc se o ní zmiňují i archivní prameny z doby
výstavby. Zprávy o jejím "zřízení" ovšem pochází i z roku 1919 a 1934. Zda byla tehdy pouze opravena nebo
jak si tyto zprávy vysvětlit není jasné. Níže položená západní část podlahy je dlážděna cihelnými
dlaždicemi, tzv. půdovkami.
Výše popsanou ocelovou nýtovanou konstrukcí železného krovu pronikají v ose místnosti provedené
mohutné rabicové ventilační kanály. Ty směřují od dvou kruhových ventilačních kanálů ve stropě sálu, mají
kalhotový tvar a spojují se nad středem sálu do pravoúhlé ventilační věže, jež vystupuje nad hřeben střechy.
Spodní strana volně prostorem vedené části kanálů zjevně, dle otisků dřeva, vznikla betonáží. Spodní část
ventilační věže je také rabicová a přístupná původními, velmi jednoduše utvářenými dřevěnými
svlakovými, šedě natřenými dvířky. Zajímavostí je zde použití týchž závěsů s tvarovanými konci, jaké
najdeme na původních okenních výplních v budově. To ovšem provádějícím dělníkům nebránilo v jejich
hrubém přibití k zárubni pomocí řady z části ohnutých hřebíků. Horní část ventilační věže je dřevěná,
nesená trámovou konstrukcí s kovovými ventilačními žaluziemi a bedněnou helmicí. Vně je dnes kompletně
779 Plány č. 4014 a 4015.
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pokryta plechem. Ventilační systém je navíc doplněn dalšími čtyřmi drobnějšími rabicovými ventilačními
kanály, které podle všeho odvádí vydýchaný vzduch ze šaten, prochází zdivem sálu a následně běží po
rubové části konstrukce stropu kolmo k patám popsaných, kalhotově utvářených ventilačních kanálů. Také
ventilační kanály jsou na mnoha místech poškozené proražením a podrcením, na některých místech jsou
dokonce patrné mladší neúspěšné opravy pomocí keramického pletiva a omítky.
Půda je přístupna vstupem ze schodiště 113 s už popsanou, plechem pobitou dveřní výplní. Vstup
ovšem, jistě kvůli lepší tepelné izolaci vytápěného schodiště, kryje ještě vnitřní dřevěná jednokřídlá výplň,
jednoduše sbíjená z prken, opatřená směrem do schodiště dvěma vodorovnými svlaky a šikmou výztuhou.
Osazena je v jednoduché dřevěné zárubni s polodrážkou. Výplň je opatřena jednoduchými závěsy a
krabicovým, pravděpodobně druhotně použitým zámkem. Ani zde totiž nechybí ozdobná litinová klika a
štítek. Jednokřídlá výplň vstupu, propojujícího požární zdí předělenou východní a západní část půdy, je
řešen prakticky shodně jako vnitřní výplň vstupu ze schodiště 113. I zde nalezneme kovové dveře s
pravděpodobně druhotně využitým krabicovým zámkem.
Okenní výplně v západní stěně jsou usazeny v široké, segmentově klenuté nice. Tvořeny jsou čtyřmi
samostatnými, symetricky umístěnými obdélnými, na výšku orientovanými rámy s vyzdívanými sloupky.
Střední dvojice rámů je o cca 1/4 vyšší než dvojice boční. Jednoduché jednokřídlé výplně jsou děleny vždy
jednou vertikální příčkou. Horizontálně jsou boční výplně děleny třemi příčkami, střední výplně příčkami
čtyřmi. Výplně mají původní závěsy a zajištěny jsou taktéž původními obrtlíky. Natřené jsou světle
krémovou barvou. Kromě toho je prostor půdy osvětlen novými střešními okénky, "zasklenými" pomocí
průhledných polykarbonátových dutinkových desek.
V západní části půdy se zachovala dvojice původních nádrží na vodu a to včetně mohutného přívodního
potrubí vybaveného původními ventily, ovládanými dochovanými ručními koly. Větší nádrž na teplou
vodu je umístěna v prostoru nad severním zadním schodištěm (114). Aby zde bylo možné nádrž vůbec
umístit, byl strop schodiště v úrovni druhého patra (původně ovšem šlo o samostatnou místnost) uložen
citelně níže než u ostatních místností. Nádrž je tudíž umístěna téměř o dva metry níže než nádrž na vodu
studenou. Dle dochovaného plánu780 má rozměry 400x170x180 cm. Vezmemeli v úvahu přepadem danou
maximální výšku vodní hladiny (160 cm), má nádrž objem zhruba 10 000 litrů a tedy hmotnost při
naplněném stavu rozhodně větší než 10 tun. To je zjevně důvod jejího podložení pěti traverzami, které byly
dle dochovaného plánu umístěny 70 cm nad podlahou, na severní straně položené na ústupek zdiva a na
straně jižní do něj zapuštěné. Nádrž sama byla vytvořena z plechů šířky cca 5 mm spojovaných hustě
provedeným nýtováním. Rohy nádrže byly vytvořeny ohýbáním a jsou zaoblené, s poloměrem cca 20 cm. K
horní i spodní hraně stěny jsou z vnější strany přinýtovány úhelníky tvaru L, jejichž prostřednictvím jsou
jednak upevněny dno a strop nádrže a navíc je jimi nádrž také zpevněna. Zhruba uprostřed výšky nádrže
jsou z vnitřní strany vodorovně přinýtovány úhelníky fungující jako zpevňující žebra. Kolmo na ně pak
vodorovně k protějším stěnám běží v témže místě přinýtované výztuhy, tvořící jakousi čtvercovou síť. Nade
dnem je pak ve dvou úrovních na podobných kovových nosnících umístěna dvojice po délce pětkrát
zalomeného topného potrubí, jimiž procházela pára, zajišťující ohřev vody. Nádrž byla dále vybavena
přívodem a odtokem vody, pro případ poruchy plováku byla vybavena přepadem a dle archiválií měla i
elektrický teploměr "se sedmi doteky". materiál nádrže není nikde uveden, pouze je uvedeno, že bude
použito "nejlepších plechů reservoirových", podle všeho ale jde o jakousi nerezavějící slitinu, obsahující dle
charakteristické našedlé barvy zinek. Žebra a další zpevňující prvky uvnitř nádrže jsou pak jistě železné,
neboť jsou silně zkorodované. Celá nádrž byla tepelně izolována světlou hmotou, strukturou připomínající
omítku, patrně s velkým obsahem pilin.
Obdobně řešena je i nádrž na studenou vodu. Umístěna je v prostoru nad jevištěm (v severozápadním
koutě). I tato nádrž o velikosti 250x160x150 cm a přibližném obsahu 5 000 litrů leží na nosném roštu z
traverz. Protože ovšem nebylo možné tyto traverzy zapustit do zdi či o ni opřít na obou stranách, jsou
podloženy jednou rozměrnější, šikmo "přes roh" vedenou traverzou. Nádrž sama je zhotovena zcela
shodným způsobem, chybí ovšem pochopitelně topné potrubí a nádrž také není izolována. Ani zde ovšem
samozřejmě nechybí přívod, odtok a přepad. Dle dochovaného plánu měly být nádrže od zbytku půdního
prostoru odděleny patrně dřevěnou příčkou, což se ovšem patrně nestalo. Izolovány ovšem byly přívodní
roury a to vrstvou pylin jimiž byly zcela zasypány. Aby se piliny nesypaly do stran, byly z boků obloženy
prkny.
780 Plán č. 5009.
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Ke spouštění a vytahování světel ve velkém sále slouží celkem deset, na spodní vaznici z boku
přpevněných nosných konstrukcí s jednoduchými navijáky. Tyto svařované prvky jsou nepochybně
mladším doplňkem. Jejich vznik velmi pravděpodobně souvisí s instalací současných halových světel ve
velkém sále.
Východní část půdního prostoru je v mnohém podobná části severní. Také zde nalezneme dřevěný krov
v němž podstatnou roli hrají krokve nesoucí vaznice. Jeho podoba je ovšem pochopitelně daleko jednolitější.
Základem krovu stanové, mansardově tvarované střechy na obdélném půdorysu je klasická dvojitá stojatá,
pásky zavětrovaná stolice. Vazné trámy jsou ovšem umístěny citelně níže než pozednice a jejich pevné
spojení tudíž zajišťují od sloupků k pozednici, respektive k příslušné krokvi běžící kleštiny. Hřebenová
vaznice je i zde nesena sloupky, které ovšem probíhají až k vazným trámům. Zavětrovány jsou šikmo přes
boční sloupky vedenými trámy. Vodorovně jsou odpovídající páry bočních sloupků v obou směrech staženy
kleštinami. Protože v příčném směru je popsaných "plných vazeb" pět a v podélném tři, běží kleštiny v
příčném směru mezi celkem třemi vazbami, zatímco v podélném pouze mezi vazbou jedinou.
Značné délky a mírný sklon krokví boků horní části střechy si navíc vyžádaly ještě umístění dvojice
vaznic nad druhou a čtvrtou vazbou. I ty jsou neseny sloupky, opírajícími se o dlouhé šikmé vzpěry
středních sloupků. Kromě toho se na krov napojují členité osmiboké helmice dvojice "věží" v průčelí a také
dvojice nízkých a jednoduchých sedlových střech, kryjících dvojici předních schodišť. Ani u nich dle
dochovaného plánu781 pochopitelně nechybí hřebenová vaznice.
Také zde nalezneme topinkovou podlahu a novodobá střešní okénka. Prostor také prostupují celkem tři
omítané komíny. Zajímavými prvky dochovanými v postoru přední půdy jsou ovšem původní hřebenáče
dvou typů. Terakotové, značně zčernalé součásti ražené keramické krytiny jsou zakončeny dvojím
způsobem. První, méně početně zastoupený typ má na čelní ploše tvaru lomeného oblouku nad výřezem
určeným k překrytí předchozího hřebenáče plasticky provedenou polovinu šestilisté, stylizovanou růži
připomínající květiny. Druhý, mnohem častěji zastoupeným typem je hřebenáč zdobený na čelní ploše na
výřezem třemi vystupujícími cípky celkem šesticípé hvězdy.

Fasády
Hlavní průčelí
Hlavní, k východu obrácené průčelí je značně složitě utvářený, důsledně symetricky komponovaný
celek. Patrná je snaha respektovat geometrické vztahy a poměry. Průčelí i budova jako taková jsou navíc
utvářeny se zjevnou snahou jednotlivé prvky i dílčí celky určitým způsobem propojovat a integrovat.
Celkový objem a hmota, stejně jako jednotlivé použité články, různým způsobem strukturované plochy atp.
tudíž působí dojmem značné bohatosti a různorodosti, ovšem zároveň hluboké prokomponovanosti a
provázanosti. Snaha jednotlivé použité prvky opakováním, prostupováním či přesahy provazovat ve vyšší
celek navíc způsobuje dojem určitého narušování a znečitelňování zdánlivě jasně definovatelných hranic
jednotlivých prvků, objemů a ploch.
Průčelí lze v zásadě číst jako sestavu pěti základních objemových jednotek. Nízkým trojúhelným štítem
završený střed je flankován dvojicí trojbokých rizalitů k nimž se na nárožích přimykají nižší hranolovité
krajní části. Utváření střední části průčelí ovšem dovoluje i odlišný výklad, neboť tato střední část sama
sestává ze tří základních prvků. Po stranách výrazně promodelovaného středu nalézáme úzké, pasivně
působící bloky zdiva, které lze číst jako pokračování zklidnělých krajních částí. Spodní, konvexně vypnutá a
pilíři zpevněná stěna vestibulu přitom působí jako jejich spona, ovšem současně je bohatě pročleněná a
proděravělá, takže působí aktivně. Obdobné napětí mezi aktivním a pasivním nalezneme i v horní části,
prolomené rozměrným termálním oknem. Mohutný oblouk tohoto otvoru působí staticky, ovšem
přerušenou římsu i bohatě dekorovanou výplň štítu lze chápat spíše jako prvky aktivní. To posiluje i citelné
ustoupení stěny, které způsobuje dojem pronikání jakési další, hlouběji uložené struktury. Současně lze
ovšem průčelí číst i jako rytmické střídání aktivních a pasivních ploch. Staticky ale nepůsobí pouze nárožní

781 plán č. 4014, 4015, 4022.
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části a úzké bloky lemující střed, nýbrž i přízemní část stavby obecně. To je nejmarkantnější na trojbokých
rizalitech.
Popsané objemové jednotky vyznívají i v rovině střech, neboť střední části odpovídá vysoká mansardová
střecha, trojbokým rizalitům osmiboké helmice, jejich výška přitom koresponduje s výškou trojúhelného
štítu střední části, nižším krajním částem a také konvexně vypnuté stěně vestibulu odpovídají horizontály
teras a balkonu. I v utváření střech lze ovšem zaznamenat vícevrstevnatost celé popsané struktury, neboť
helmice završující trojboké rizality prostupují objemem mansardové střechy.
Celou budovu obíhá na výšku přízemí provedený sokl. Veškerá okna i vstupy v bočních přístavcích
bývalých lázní jsou do tohoto soklu prostě "vyříznuta" a vyjma lehkého zaoblení bočních hran782 postrádají
jakékoli další lemující prvky. Jak je ovšem na budově sokolovny téměř pravidlem, i tento sokl je zdvojen.
Spodní cca 1  1,5 m vysoký pás (výška se mění v závislosti na klesání terénu) je proveden omítkou hojně
obsahující drobné, někdy i více než 1 cm veliké křemenné oblázky. Dobové materiály jej nazývají
"křemíklový sokl". Nad tímto pásem je proveden o několik cm ustouplý hladký pás vysoký cca 30 cm.
Následující část soklu zmíněný hladký pás opět předstupuje a vrací se do roviny spodní hrubé části soklu. Je
také opět provedena pomocí omítky obsahující drobné kamenivo, tentokrát jde ovšem o drobnější frakci,
zhruba do 5 mm. Navíc se toto kamenivo zdá být ostrohranější než v případě spodní "oblázkové" omítky.
Na rozdíl od spodního pásu a shodně s hladkým ustouplým "mezipásem" je také tento horní pás o výšce cca
3 m dnes natřen barvou. Nahoře sokl uzavírá další ústupek, prakticky shodně vysoký i široký jako střední
hladký mezipás. Na rozdíl od něj ovšem není hladký, ale také obsahuje jemnější frakci kameniva.
Jak vyplývá z historických fotografií, byla původní podoba soklu odlišná.783 Jednak omítka zřejmě nebyla
vůbec natřena, provedena byla kompletně pomocí říčního písku a ze stejného zdroje jistě pocházely i použité
drobné oblázky a dále, střední mezipás nebyl hladký, nýbrž shodně hrubý jako celá horní část soklu.
Výjimkou v provedení soklu je je střední konvexně vydutá část průčelí. Zde jednak chybí oba ustouplé
pásy a dále zde omítka z hrubšího kameniva stoupá prakticky o podlaží výše. Spodní hrubší část soklu o cca
5 cm předstupuje před jemnější horní část a i ta je zde ponechána v režné podobě.
Konvexně vydutá část průčelí je členěna čtveřicí pilířů mezi nimiž jsou tři vstupy do vestibulu (101).
Hrana vstupních otvorů je nezdobená, pouze zaoblená. Nad vstupy vodorovně probíhá několik dosti
mělkých ústupků, první dva dále od sebe, další těsně nad sebou. Druhý pás je kromě toho členěn
zubořezem. Dveřním výplním už byla věnována pozornost. Před vstupy je osazena dvojice žulových
stupňů, jejichž obrys přesně odpovídá křivce stěny. První je společný, obíhá celou vydutou část stěny
vestibulu a zalamuje se i kolem krajních pilířů, přičemž k průčelí dobíhá kolmo a vůči pilířům tedy šikmo.
Druhý stupeň je pro každý vstup samostatný a usazen je tak, že čelní plochou navazuje na čelní plochu
pilířů. Před vstupy je osazena trojice kovových na pantech upevněných odklápěcích železných rohožek.
Střední byla dle archivních zpráv osazena roku 1913, obě krajní roku 1928.
Nad vstupy jsou umístěny drobnější oplechované markýzy k nimž se dochoval i prováděcí plán.784 Jejich
profil je zvonovitý, utvářený plochým vnějším bokem okapního žlabu, nad nímž je stříška dvakrát konkávně
probrána. Útvary stříšek okolní pilíře o něco předstupují jejich profil je tudíž po stranách zalamován. Spodní
omítaná část stříšky je vybavena plochým , jistě novým svítidlem. Lze ovšem předpokládat, že nějaké
osvětlovadlo zde bylo od počátku. Plech je dnes šedivý. Patrně se nejedná o původní zinkový klempířský
výrobek, ovšem řemeslné zpracování je dosti kvalitní. K odvodu vody z okapů markýz slouží dvojice
okapních rour o průměru 5 cm, probíhajících zdivem dvou středních pilířů. Ty ústí těsně nad spodním
žulovým stupněm. Původní kolena, zřejmě olověná, jsou dnes olámána. Patrně při rekonstrukci fasády v
roce 2001 byla doplněna krátkou rourou z pozinkovaného plechu, který ovšem na jižní straně dnes opět
chybí.
Nad markýzami jsou prolomeny tři páry úzkých sdružených oken. Otvory jsou lemovány zcela
jednoduše, zkosenou hranou. Parapet je opatřen jednoduchou parapetní římsou. V podstatě jde o plochý pás
s drobným pravoúhlým kymatem. Dvěma drobnými ústupky je lemováno také vpadlé parapetní pole.
Pilíře v horní třetině přecházejí do čtyř secesně stylizovaných postav atlantů, dvou mužských,
umístěných na vnitřní dvojici pilířů a dvou ženských, situovaných na dvojici pilířů vnějších. Postavy jsou
782 Podle fotografií se jedná o původní prvek. jeho smysl je asi především praktický.
783 Nejpatrnější je to na fotografii 3012, ale sledovatelné je to i na jiných.
784 Plán č. 4043.
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zcela statické, důsledně symetrické, skloněnými hlavami jako by zmáhali nesmírnou tíži, která jim byla
svěřena. Mužské postavy mají zdůrazněné obočí, knír, mohutný hrudník a paže v nichž třímají rozměrný
meč a obdélný štít, dekorovaný mohutnými nýty. I tyto prvky jsou podány zcela staticky. Štít má bojovník
opřený o zem a to symetricky před tělem, takže mu zcela mu zakrývá nohy, břicho a pas. Obdobně staticky a
zcela symetricky, ostrým koncem čepele dolů, opírá o zem i meč. Pozoruhodným detailem jsou také
geometricky stylizované přívěsky, patrně náušnice, viditelné po obou stranách hlavy, které by snad v
kontextu informace o archeologických nálezech na něž mají postavy reagovat, mohly být poukazem na
některé velkomoravské šperky skládající se z kotoučku zdobeného řadami zavěšených řetízků. Poukazem na
archeologické nálezy by mohly být i mnohočetné vlnovky dekorující pas a přecházející i na nadloktí, patrně
jako další stylizovaný šperk či kožený pásek. Za jílcem meče mají postavy zřejmě zavěšený věnec, který by
snad mohl být paralelou antického vavřínového věnce. Na bocích je štít lemován dvěma ústupky a obdobné
stupňovité probírání tvaru nalezneme i ve hmotě pilíře pod postavou, kde je ubíráním ke středu zdůrazněn
meč a dále po stranách hlavy, kde je stupňovitým probíráním plochy postava propojována s konzolovitě
vysunutou částí pilíře nesoucí předsunutou část balkonu. Tyto prvky lze přitom chápat jako prvky ryze
architektonické. Obdobně komponovány jsou i dvě ženské postavy. I zde nalezneme stylizované šperky,
především v podobě zdobené čelenky a pasu nesoucího charakteristické dvojité spirály. Jednoduše,
vlnovkou a ovály jsou zdobené i lemy jednotlivých částí oděvu. Také ženské postavy drží věnce, ovšem o
poznání mohutnější. Postavy mají dnes světle šedý nátěr ovšem původně byly dle fotografií tonálně a jistě i
barevně přizpůsobeny svému okolí. Stávající odlišné barevné řešení je nepříznivě vytrhává z jejich
architektonického kontextu, s nímž naopak dle představ tvůrců jistě měly tvořit co nejužší formální jednotu.
Samotná předstupující část balkonu je řešena také velmi jednoduše, v podstatě jako prostá plochá, na
spodní straně jedním ústupkem pročleněná, segmentově tvarovaná deska. Těsně pod ní na stěně ji lemuje
plochý omítkový pás, který se za postavami atlantů zalamuje a vytváří náznak lesénových rámů. Velmi
jednoduše je řešeno i zábradlí, tvořené čtyřmi mohutnými pilířky a třemi výplňovými poli mezi nimi. Pilířky
svou polohou a rozměry podle všeho přesně navazují na čtveřici pilířů pod nimi. Vzhledem k tomu, že
objem pilířů postavy atlantů téměř nepřesahují, lze celou situaci číst tak jako by byly postavy z hmoty pilířů
vysekány a tím takříkajíc osvobozeny. Ani konzolovité útvary, navazující na hmotu pilířů přímo pod
balkonem, tento objem nepřekračují. Mohutné pilířky, posazené přímo na hranu nosné desky, tudíž
skutečně působí ve vztahu k atlantům jako velmi přesvědčivé těžké závaží. Navíc ovšem působí dosti
expresivně i samy o sobě. Situace je dnes bohužel poněkud znečitelněna průběžným oplechováním, které
nosnou desku od pilířků opticky odděluje. Historické fotografie a také původní plán785 ovšem přesvědčivě
dokládají, že oplechování v místě pilířků původně neprobíhalo.
Trojice výrazně ustouplých polí zábradlí balkonu je perforována jednoduchými čtvercovými otvory,
provedenými ve dvou řadách v pravidelném geometrickém rastru. V každém poli je jich 14 (tj. 2x7). Kvůli
odtoku případné vody je navíc v každém poli těsně nad podlahou provedena dosti široká ovšem současně
nízká, při pohledu z ulice téměř nepozorovatelná štěrbina. Celek balkonu završuje opět velmi jednoduše
provedená parapetní deska, na čelní a bočních stranách o cca 3 cm předstupující. Zmíněné boční strany
balkonu pochopitelně také navazují na polohu pilířů. Pilíře jsou ovšem vůči segmentově tvarované stěně
umístěny radiálně, což logicky určuje i zvláštní tvar balkonu, který je nejen konvexně vypjatý do prostoru,
ale zároveň se jeho boční stěny směrem od budovy rozevírají. I tento detail působí dosti expresivně. Podlaha
balkonu je kryta terazzem a přístupna už popsaným vstupem z malého sálu (304). Vodorovné ploch jsou
kryty novým, patrně titanzinkovým plechem.
Zajímavým detailem je sice později doplněný, ale přesto dosti starý držák vlajky.786 Umístěn je v ose
středního pole. Sestává v podstatě ze dvou vertikálních částí, které jsou vzájemně skrze horní otvor zábradlí
a také v prostoru nad parapetní deskou propojovány a vzájemně staženy celkem pěti horizontálními
tubkami. Zadní část je nezdobená, přední ozdobná a prokazující ještě secesní estetiku. Charakterizovat by jí
bylo možné jako obdélnou, na výšku postavenou a dle předstupujícího parapetu nadvakrát v pravém úhlu
zalomenou desku, z níž nahoru i dolů vybíhají dva ozdobně zvlněné a na koncích rozdělené a volutovitě
stáčené pásky. Horní pás ve svých volutovitě stáčených koncích obsahuje původně jistě zcela funkční činku.
Vlajka je na držák upevňována za spodní konec žerdi a to v poloze při níž je horizontálně, vůči průčelí
kolmo vysunuta do volného prostoru. Fixována je pomocí výřezů na horní straně přední i zadní části
785 Jde o plán č. 4032.
786 Fotografie z doby První světové války jej ještě nezaznamenávají, fotografie vzniklá po roce 1929, už ano, viz fotografie č. 4004 a
5001.
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konstrukce a pomocí šroubů přitažena. Celá konstrukce je z větší části nýtována či šroubována. Některé
části, především ta sloužící vlastnímu upevnění vlajky, jsou svařovány, jistě jako výsledek dodatečných
úprav. Vedle už zmíněného použití skutečné činky zaujmou také hojně používané vodorovní trubky a jejich
záslepky ukončené charakteristickým čtyřhranem. Celek je natřen světle šedou barvou.
Obdobně ale daleko jednodušeji byly v osách bočních polí později nainstalovány držáky dalších dvou
vlajek. Ty ovšem sestávají pouze ze dvou čtvercových desek stažených závitem přes otvor a na přední straně
vybavených šikmo vzhůru navařenou trubkou, do níž jsou žerdě zasouvány. Jeden z těchto mladších držáků
v době dokumentace chyběl. Absence nátěru v jeho místě ovšem dokládá, že při rekonstrukci fasád zde byl
ještě namontován.
Krajní části průčelí jsou v úrovni pater členěny především pomocí řady rámů, respektive vpadlých polí.
Jednotlivé plastické, v omítce provedené členící prvky nejsou příliš hluboké, neboť mocnost jednotlivých
"vrstev" činí cca 2 cm. Tato plastická výzdoba se přitom váže na okenní otvory, které jsou vpadlým polem
vertikálně propojovány do jednoho celku. Toto pole je směrem do stran zdvojeno, tj. po stranách je vybaveno
dvěma ústupky. Vnitřní probíhá cca 20 cm od okenní hrany a o něco kratší vzdálenost je mezi ústupkem
vnějším a vnitřním (cca 1718 cm). Směrem vzhůru je ústupek pouze jediný, dole pole navazuje přímo na
přízemní sokl. Po stranách je pole lemováno dvěma, přímo k jeho hraně "přiloženými" prvky. Zhruba na
úrovni horních okenních křídel oken druhého patra jsou to obdélné ležaté rámy členěné třemi ústupky o
shodném intervalu cca 5 cm. Pod těmito rámy probíhá až k soklu o polovinu užší převýšený obdélný pás,
členěný řadou drobných, precizně ve štuku provedených vodorovných linek o šířce cca 1,5 cm. Tyto prvky
tvoří celek, který je v podstatě jakýmsi nesmírně transformovaným pilastrem vrcholícím "hlavicí". Posunutí
okenních otvorů krajní části průčelí směrem k jeho středu způsobuje to, že popsaná důsledně symetricky
komponovaná plastická "pilastová" výzdoba je od nároží citelně odsunuta. Tato asymetrie v rámci jedné
části průčelí má ovšem hlubokou logiku ve vztahu k celku, neboť je nároží větší šířkou ponechané plochy
zdůrazněno jako masivní, celek uzavírající prvek.
Okenní otvory, respektive jejich jednotlivé části v případě sdružených oken, jsou nahoře i po stranách
vybaveny okosem (šíře cca 7 cm) a kromě něj jsou lemovány drobným ústupkem který probíhá cca 2 cm od
hrany okosu. Plochý, nepříliš předstupující parapetní římsa je vysoká cca 15 cm a na spodní straně je
vybavena pravoúhle zalamovaným okapním nosem. Okapní deska je doplněna drobným pravoúhlým
kymatem. Chybějící sima je opticky nahrazeno přečnívající částí oplechování parapetu. Pod okny prvního
patra je provedeno jednoduché vpadlé parapetní pole. Mezi okenními otvory prvního a druhého patra je
členění složitější, neboť je zde použita dvojice vedle sebe umístěných převýšených obdélných vpadlých polí.
Členěna jsou celkem třemi ústupky, přičemž interval mezi nimi se postupně zkracuje. Pole jsou dosti těsně
přiložena k parapetní římse okna druhého patra, u něhož je vypuštěno kyma (je nahrazeno hranou pole).
Vertikálně krajní část průčelí uzavírá jednoduchá, opět pravoúhle zalamovaná římsa. Ani zde ovšem
nechybí klasická okapní deska opatřená pravoúhle utvářeným okapním nosem, pravoúhle zalamovaná je
kyma, utvářená v podstatě třemi ústupky, sima je i zde nahrazeno přesahující částí oplechování. Zábradlí
terasy je utvářeno dvěma relativně širokými sloupky, mezi nimiž probíhá nepříliš odsazené pole členěné
celkem deseti obdélnými, na výšku orientovanými slepými otvory. Předstupující parapet je i zde krytý
plechem a podložen drobným pravoúhlým kymatem.
Trojboké rizality jsou členěny dosti podobným způsobem, jsou ale zdobnější. Jejich celkové utváření v
pozorovateli evokuje dojem osmiboké věže, vzhledem k tvaru helmice by bylo možné také hovořit o věži
čtyřboké s výrazně okosenými hranami. Útvar má ovšem shodnou výšku jako navazující střední díl přední
části budovy a ani z hlediska půdorysného uspořádaní o něm nelze mluvit jinak než jako o rizalitu. Z
hlediska dispozičních vazeb přitom tyto rizality až na nejvyšší třetí patro jednoznačně patří ke krajním
částem budovy, ovšem utvářením průčelí a celkového objemu jsou pro změnu nepochybně součástí jeho
středního dílu. Směrem ke krajním dílům přední části budovy je tento střed mírně vysunut a navíc je o jedno
podlaží vyšší.
Okenní otvory rizalitu jsou rámovány shodně jako v krajních částech průčelí. Shodné je i vertikální
propojování okenních otvorů a jejich rámování převýšenými vpadlými poli. I zde je toto pole rámováno
pomocí dvojice ústupků. Vnější z nich probíhá cca 15 cm od hran rizalitu. Ty jsou dosti netradičně členěny
vertikálními pruty vybíhajícími cca 10 cm před rovinu průčelí a majícím v řezu zhruba tvar obráceného
písmene T.

279

Popsané pruty ovšem nejsou posazeny přímo na hranu, nýbrž k ní pouze přiléhají. S výjimkou koutů v
nichž se trojboké rizality stýkají se střední částí průčelí jsou tudíž vždy provedeny v páru. Těsnou analogií
jsou zde především oblé pruty lemující po stranách vstupy do malého i velkého sálu či obklad a z části i
nábytek zasedací síně. Na profil korunní římsy, shodný jako u krajních částí průčelí, se pruty napojují velmi
organicky a vytváří v zásadě jakýsi výrazně plastický rám už popsaného vpadlého pole.
Obdobně jako v krajní části průčelí je i na rizalitu využito rozměrných obdélných polí, které vyplňují
téměř celou plochu mezi jednotlivými okenními otvory. Zatímco ale parapetní pole oken u prvního patra je,
shodně jako na krajních částech průčelí, pouze jednoduše vpadlé, mezi okny prvního a druhého patra
nalézáme bohatou štukovou výzdobu, i zde vloženou do vpadlého pole. Základním motivem tohoto pole je
už několikrát ve výzdobě interiéru budovy popsaný obdélník s výrazně konkávně probranými rohy. Nikde
jinde ovšem není tento motiv zpracovaný v takové velikosti a také s takovým množstvím výzdobných
detailů.
I zde jsou jednotlivé prvky jakoby skládány z vrstev, nepůsobí ovšem dojmem tvarů vyříznutých
řekněme z plochého kartonu, jako to nacházíme ve výzdobě budovy jinde, ale spíše dojmem tvarů
vysekaných například z měkké kůže, často mírně vypuklých, jakoby natažených, lehce zprohýbaných
tlakem cvočků a s šikmo oříznutými hranami. Zároveň lze říci, že právě pouze tato pole rizalitů jsou, spolu s
postavami atlantů, vlastně jedinými místy celé budovy, kde je použit klasický plnoplastický štuk a ne pouze
ornament vytvořený prostým vrstvením plánů, což je z technologického hlediska postup daleko jednodušší
a v zásadě nevyžadující specializovaného štukatéra, nýbrž pouze šikovnějšího zedníka. To ostatně opět
potvrzují stavební deníky, které štukatéra zmiňují pouze u těchto náročnějších prvků, zatímco ostatní části
fasád, včetně tažených štukových profilů říms, prováděli fasádníci, kteří zároveň mohli zpracovávat i
štukovou výzdobu v interiéru.
Popsaný obdélný útvar, vzniklý důrazným konkávním seříznutím rohů je zde dokonce ztrojen, přičemž z
hlediska pozorovatele nejsvrchnější je nejmenší a nejdůrazněji probraný, o něco větší střední má rohy
seříznuté nikoli jedním ale dvěma obloučky a ve středu má rozměrný oválný otvor, nejspodnější je po
stranách jakoby stáčen do dvou stylizovaných volut, jaké nacházíme i ve vyšším poli (vit níže). Nejsvrchnější
útvar také nese motiv připomínající téměř čtyřlistý květ. Čtvrtoválnými vystupujícími útvary jsou
pročleněny plochy seříznutých koutů. Součástí ornamentálního pole jsou tři čtvercové glazované keramické
destičky, ve štukovém ornamentu nalezneme vedle už zmíněných cvočků či nýtů, také oválné čočkovité
útvary či šištice, oblé lemy, probírání tvaru drobnými obloučky připomínajícími okraj poštovní známky,
plochy pojednané hrubou omítkou atp.
Obdobně ale ještě plastičtěji je pojat vystupující dekor obdélných vpadlých polí, vyplňujících prostor
mezi okny druhého a třetího patra. Základem štukové výzdoby je zde oválný útvar, opařený středním
vypuklým polem. To je lemováno drobnými oválky a opatřeno hrubým povrchem. Celý popsaný oválný
útvar je podložen útvarem v zásadě obdélným, ovšem se zvlněným okrajem, po stranách navíc důrazně
probraným řadou obloučků, v podstatě jakýchsi stylizovaných střapců. V horních rozích se jeho okraje stáčí
do výrazných oválných volut. Způsob utváření obou popsaných polí dosti nápadně připomíná pozdně
renesanční pobíjený ornament (rollwerk).
Ornamentem připomínajícím vejcovec, opět tvořeným v zásadě oválnými vypuklými prvky, pracujícími
navíc s motivem důrazně konkávně skrojených rohů obdélníka, je nakonec pojednáno ležaté obdélné pole
nad okny třetího patra. To je zajímavým způsobem umístěno v rámci výše popsaného systému rámujících
vpadlých polí. Všechna ostatní parapetní a meziokenní pole, stejně jako mezi nimi vertikálně uspořádané
okenní otvory, jsou vždy rámovány jedním zdvojeným vpadlým polem. V případě popsaných výzdobných
polí nad okny třetího patra trojbokého rizalitu je ovšem situace poněkud odlišná, neboť vnitřní vpadlé pole
je ukončeno níže a výzdobné pole je rámováno pouze vnějším vpadlým polem. To způsobuje také větší šířku
výzdobného pole. Z hlediska uspořádání fasády můžeme mluvit o dalším "nesystémovém" detailu. S
trochou nadsázky zde můžeme hovořit o volbě originálního konceptu, který je navíc neustále velmi
originálně narušován a tím současně dále rozvíjen.
V citelně užších bočních osách rizalitů jsou popsaná výzdobná pole poněkud pozměněna a z části i
redukována. Citelně zkráceny v horizontálním směru jsou ovšem i intervaly jednotlivých ústupků vpadlého
pole rámujícího okenní otvory.
Plechem kryté osmiboké helmice mají, podobně jako výše popsané markýzy nad vstupy, dosti nezvyklý,
jakoby zvonovitý profil. Spodní, téměř svislá a dole splávkovitě rozšířená část je ovšem zdvojena, takže
splávkovitá probrání tvaru jsou v této části helmice dvě nad sebou a splávkovitý náběh má i horní nízká,
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půloválně utvářená část. I zde jsou vodorovné hrany opatřeny hned několika drobnými ústupky. Vrcholek
helmice je pak zakončen relativně drobným "knoflíkovitým" čučkem. Provedení helmice se mírně liší od
dochovaného návrhu.787
Jak už bylo řečeno, je střední část průčelí lemována dvěma dosti mohutnými obdélnými převýšenými
bloky. Jejich povrch je také opatřen drobnými vodorovnými drážkami. Horní část těchto ploch je ukončena
hladkým neodsazeným vodorovným pásem a dosti výrazně přestupující plochou římsou. Vlastní ustupující
střední část je dole, nad už popsaným balkonem, prolomena mohutným termálním oknem, k němuž se na
spodní straně váže celkem devět pravidelně rozmístěných, také už popsaných otvorů (osm okenních a jeden
dveřní). Tyto otvory jsou lemovány opět dvěma pravoúhlými, dosti výraznými (cca 15 cm) ústupky. Vnější
rámuje celé termální okno, včetně otvorů pod ním umístěných, vnitřní lemuje jednotlivé části termálního
okna, a také po trojicích seskupované spodní otvory, takže je zde vlastně vytvořen rastr 2x3 pole. I k této
části průčelí se dochoval prováděcí plán.788
Střední část průčelí vrcholí nízkým trojúhelným štítem. Klasický, původně antický tvar je po stranách
doplněn splávkovitým probráním, které jednak řeší případnou kolizi štítu s římsou trojbokých rizalitů,
zároveň posiluje jejich vnímání jako autonomních prvků a nakonec znamená i citelné zvětšení plochy štítu a
tím i jeho odlišné vnímání v rámci poměrů celého průčelí. V neposlední řadě jde samozřejmě také o
neklasickou transformaci klasického motivu, což jistě vyhovovalo snaze vyjádřit jak modernost tak
úctyhodnost spolku, který v budově sídlí. Popsaný štít je lemován jednoduchou římsou, jejíž plochá a
výrazně předsunutá okapní deska je opatřena pravoúhlou okapní drážkou. V části odpovídající ustouplému
středu průčelí je na spodní straně okapní desky provedeno jednoduché kazetování v podobě 16 čtvercových
vpadlých polí, v nichž jsou ve štuku provedeny zcela ploché o něco menší a zhruba o polovinu nižší
čtvercové výplně, i zde opatřené konkávně skrojenými rohy. Skrojení je ovšem v tomto případě dosti drobné
a vyznívá téměř klasicky. Kyma římsy je redukováno na útvar o jednom pravoúhlém ústupku, v podstatě
jakousi lištou o průřezu písmene L. Vzhledem k jednoduchosti profilu je možný zajímavý efekt zalomení
římsy i na spodní vodorovnou část štítu, v zásadě jako by římsa celý štít elasticky olemovala. Paradoxně
ovšem přesto neproběhne po celé jeho šířce, ale v místě ustupující střední části průčelí se pravoúhle
zalamuje směrem do zdi, čímž výrazně zdůrazňuje výše popsaný rozdíl mezi bočními pasivními a střední
ustupující ale daleko aktivněji působící plochou. I vodorovné úseky římsy jsou pochopitelně opařeny výše
popsaným profilem.
Střední ustouplá plocha se uplatňuje i ve štítu samotném. Předstupující krajní části štítu jsou na hraně
ústupku završeny dvojicí dnes ne zcela dobře čitelných vztyčených volut. Jejich původní podobu dosti
přesvědčivě dokládají historické fotografie a také dochovaný plán, který sice zjevně nebyl realizován beze
změn, ovšem právě voluty, stejně jako dnes odstraněné ploché lišty lemující původně celou předstupující
plochu, se zdají být s výpovědí fotografií v naprostém souladu.789
Většina plochy štítu je bohatě dekorována tapetovitě se opakujícím secesním vzorem proškrabaným
technikou sgrafita a výrazně kolorovaným. Dekor zobrazuje výrazně geometricky stylizované rostliny či
květy. Kromě základní světle okrové barvy fasády se v něm dnes uplatňují tři odstíny hnědé, bílá a modrá
barva. Na horní straně je tato bohatě zdobená plocha lemována mírně předstupují plochou hladkou, se
stupňovitě stoupajícím okrajem o celkem pěti stupních. Zespodu ji v úrovní vodorovné římsy rámuje v
technice sgrafita provedené heslo "mužně vpřed, silou lví, za volnost, rovnost, bratrství". Ve středu štítu je
pak v obdélné, nahoře mírně rozšířené nice umístěn pečlivě modelovaný bronzový reliéf s letícím sokolem,
sokolským znakem a dvojicí svalnatých mužských postav po stranách. Rozměry niky činí dle plánové
dokumentace 260x180 cm, horní rozšířená část má šířku 240 cm.
Malbou a proškrabováním je zdobena i plocha cviklů termálního okna, na výzdobu štítu bezprostředně
navazující. Zásadní odlišností je ovšem daleko větší podíl hrubé plochy, v níž se výzdobné prvky uplatňují v
podstatě jako řady střídajících se "závěsků". V nich se střídají dva typy geometricky stylizovaných secesních
ornamentů. První je tvořen čtveřicí čtvercových plošek, jakoby na sebe zavěšených. Nejnižší z nich je
osazena zřejmě glazovanou keramickou destičkou, vyšší jsou propojeny stuhou. Druhým typem ornamentu,
typ první střídající, jsou stylizované "zavěšené" pásky, směrem ke stranám se prodlužující a tvořené dvěma
střídajícími se útvary. Ty jsou opět vzniklé konkávním probíráním původně obdélných tvarů z nichž
787 Plán č. 4023.
788 Plán č. 4031
789 Jde především o fotografie č. 3001, 3008, 3010, 4004, 5001 a plány č. 3013, 4033 a ještě 7007.
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mohutnější, s oválným středem, jsou probrány v každém roku dvěma obloučky, menší pouze jedním. Hrubá
plocha kolem těchto výzdobných prvků je patrně řešena shodně jako sokl, tedy s obsahem drobných
kaménků.
Na průčelí je dnes osazena řada informačních tabulek, technických prvků atp. Převážná většina z nich je
dodatečných. Jedná se například o smaltovanou kruhovou tabuli TJ Sokol PrahaLibeň, dvě oválné tabulky
zde sídlících firem, tabulku "kulturní památka", tabulky s číslem popisným a orientačním. Ty jsou umístěny
ve spodní části pilířů lemujících vstupy. Novým doplňkem jsou také, v rámci rekonstrukce fasád roku 2001
na krajních částech průčelí osazené, rozměrné dřevěné plechem kryté prosklené vývěsní skříňky. Stupňovitý
tvar jejich oplechovaných stříšek vcelku dobře odpovídá architektonickému řešení budovy. Dle archivních
fotografií790 nahradily starší, obdobně situované dřevěné vývěsní skříňky, instalované zřejmě až ve druhé
polovině 20. století.
Z technických prvků je třeba zmínit dnes už nepoužívané kovové úchyty trolejového vedení. Při jižním
nároží se ve výšce prvního patra dochovala růžice, používaná pražským dopravním podnikem zřejmě už v
době výstavby budovy. Jednání ohledně osazení těchto prvků na fasádu bylo vedeno už roku 1910 ale
zřejmě k němu nedošlo a troleje byly stále zavěšeny na původních stožárech. Zmíněná růžice se objevuje až
na fotografiích z doby první republiky.791 Dvojice úchytů d,ochovaná v téže úrovni po stranách pilířů
nesoucích balkon, je podle provedení jistě ještě citelně mladší. Mladší je samozřejmě také elektrická skříň,
umístěná vpravo od vstupu.
Střechy přední části budovy jsou z větší části kryté raženými patentními taškami, podle všeho těmi
samými, které zde dle archivních zpráv byly položeny už roku 1910. Krytina ovšem byla evidentně nově
přeložena pří opravě střech roku 2002, neboť je opatřena zcela novodobými sněžnými háky. V rámci této
opravy bylo nově z titanzinkového plechu vyrobeno a osazeno také prakticky veškeré oplechování včetně
krytiny bání trojbokých rizalitů, okapních svodů, kotlíků umístěných mezi báněmi a středním štítem atd.
Rozebrány a nově vyzděny měly být a zjevně i byly také nadstřešní části komínů. Jejich provedení se ale až
na případné drobné detaily od původního neliší. Ploché střechy obou teras byly nově opraveny roku 2014,
kdy byla položena stávající lepenka s červeným posypem. Tyto střechy jsou spádovány směrem k bočním
stranám budovy a vybaveny zaatikovými žlaby. Okapní svody z těchto střech jsou vedeny po bočních
fasádách a to, stejně jako okapní svody vedené v průčelí v koutech mezi trojbokými rizality a střední částí
budovy, v původních místech. Vyloučit nelze ani to, že dochované litinové lapače střešních splavenin
mohou být původní.
Původní podoba budovy se příliš neliší od té současné, přesto lze zaznamenat řadu drobných změn. Asi
nejpodstatnějším rozdílem je barevnost. Jak víme z archivních materiálů, byl původně použitý zinkový či
pozinkovaný plech natírán "měděnou" barvou. Její zbytky byly nalezeny na dochovaných částech
oplechování jižní terasy (302). Opakované natírání plechu zelenou barvou mimochodem zřejmě přežívalo až
do nedávné doby a ještě na počátku devadesátých let tak bylo oplechování natřeno. Dodnes dochovaný je
zelený nátěr na plechových střechách stupů do bývalých lázeňských místností. Další podstatnou změnou
barevnosti je použitý nátěr omítky. Z archivních materiálů vyplývá, že původně byla omítka ponechána
režná. Barveny byly ovšem některé konkrétní části výzdobných prvků. Jak konkrétně byla tato barevnost
provedena není, vzhledem k chybějící dokumentaci, zřejmé. Sondážní průzkum ovšem při poslední
rekonstrukci proveden byl a stávající barevnost průčelí tedy snad alespoň z části vychází z jeho poznatků.
Nalezený monochromní okrový nátěr, jak plyne z archivních pramenů zřejmě pocházející až z šedesátých let
20. století, byl ovšem obnoven ve dvou odstínech okru bez opory v nálezech. Původnímu barevnému řešení
tato barevnost není zcela vzdálená, ovšem přesto v kontaktu s částmi ponechanými v režné barvě (sokl,
vstupní část) nepůsobí zcela ideálně. Zcela chybná je ovšem barevnost oplechování a plechových částí střešní
krytiny a také barevnost čtyř soch atlantů. jak už bylo zmíněno, ne zcela přesná je i rekonstrukce některých
partií průčelí, především v oblasti štítu.
Archivní materiály také dokládají původní, velmi pravděpodobně autorský záměr, ohledně dekorace
balkonu a také zadních teras květinami. Hned roku 1910 byly k dekoraci balkonu žádány čtyři "bobkové
stromky" (tj. stromky vavřínové). Jejich počet nepochybně odpovídá počtu pilířů a protože si je lze
představit jako vyšší stříhané stromky s pravidelnou kulatou korunou, znamenalo by jejich umístěný
790 Fotografie č. 6028, 7017, 7020 atp.
791 Fotografie č. 5001 a 5002, obě byly pořízeny jistě až po roce 1929, druhá podle velikosti stromů jistě o několik let později než první.
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výrazný vertikální akcent. Obdobné stromky jsou ostatně zakresleny na původním plánu úpravy prostoru
před budovou.792 Přesto hned v době otevření nalézáme na fotografiích odlišně řešenou květinovou
výzdobu, neboť zábradlí balkonu na nich zdobí řada nízkých truhlíků, krytých na vnější straně po celé délce
parapetu prknem o výšce cca 1520 cm, které mírně předstupovalo před vlastní parapet a zajímavě jej
doplňovalo.793 Květinové výzdobě balkonu a teras přesto byla ještě v době První republiky věnována značná
pozornost. Inventář z roku 1932 dokládá na balkoně dřevěné truhlíky na květiny. Mladší inventář zde už
uvádí truhlíky betonové.794 Kromě výzdoby balkonu se rostliny uplatňovaly také přímo na fasádě a to v
podobě pnoucích rostlin, zaznamenaných na fotografiích, vzniklých po roce 1929, a to v krajních částech
průčelí.795
Zajímavou součástí původní podoby fasády bylo ovšem také šest dosti rozměrných smaltovaných tabulí
s označením v budově se nacházejících poboček různých institucí (spořitelna, úřad práce, knihovna),
umístěné hned roku 1910 v úrovni přízemí po stranách vstupů a dále v patře po stranách oken krajních částí
průčelí.796
Z mladších úprav je třeba zmínit především osazení vnějších okenních a dveřních výplní malého sálu. Z
pozdějšího období pak už zmíněné osazení vývěsních skříněk, fotografiemi dokumentované změny
dobových reklamních tabulí atp. Zapomenout v tomto výčtu nesmíme ani na rekonstrukční zásah z roku
1960, podle všeho velmi výrazný, neboť při něm došlo ke značně rozsáhlé výměně omítek. Ke zmíněnému
zkreslení volut, odstranění lemujících lišt v bočních částech štítu a také dalším zkreslením na ostatních
částech fasád (viz níže) ovšem pravděpodobně došlo až při rekonstrukci v roce 2001.

Ostatní fasády
Podoba bočních fasád do značné míry vychází z řešení průčelí. Vzhledem ke členitému půdorysu a
obrysu se ovšem obě boční fasády rozpadají na dvě, respektive tři samostatné části. Tou první je boční
fasáda přední části budovy, druhou boční fasáda zadní, podélné části budovy, třetí ustupující fasáda nad
jižní terasou a komínový štít vystupující nad severní plochou střechou. Součástí následujícího popisu ovšem
jsou i tři části, které přísně vzato k bočním fasádám nepatří, pouze na ně bezprostředně navazují. Jedná se o
oba přístavky vstupů do bývalých lázní, exteriérové partie západní stěny přední části budovy a o úseky stěn
viditelné nad oběma bočními terasami.
I boční část budovy je opatřena soklem, řešeným shodně jako sokl na průčelí. Rozdílem je ovšem
chybějící horní ústupek na zadní části budovy a nižší výška soklu na západní stěně přední části budovy.
Historické prameny797 přitom dokládají, že tento stav je pouze částečně autentický. Horní ústupek původně
chyběl pouze v místech bývalých lázeňských místností, patrně proto že zde okenní otvory vystupují citelně
výše než v jiných částech budovy a ústupek by kolidoval s jejich překlady. Všude jinde původně zjevně
proveden byl a tudíž jde o další omyl rekonstrukce z roku 2001. Už zmíněná vyšší poloha okenních otvorů
bývalých lázeňských místností byla mimochodem dílem dodatečné úpravy původního projektu a vyplývala
zřejmě z hrozící kolize okenních otvorů s příčkami sprchových a vanových kójí.
Vzhledem k o něco nižší výšce bočních vstupních přístavků chybí samozřejmě ústupek i zde a hrubší
omítkou pojednaný sokl zde přímo přechází do jednoduché římsy, tvořené pouze pravoúhlou okapní
deskou. Ani tento stav ovšem není původní, neboť kromě chybějícího nápisu "lázně", původně vyvedeného
plastickými štukovými secesními literami nad oběma předními lázeňskými vstupy, došlo později také ke
zjednodušení výše zmíněné korunní římsy přístavků. Tu původně doprovázelo i drobné pravoúhlé kyma
lemované na stěně navíc hladkým předstupujícím pásem, vysokým cca 20 cm. Na okapní desce můžeme
předpokládat i pravoúhlý okapní žlábek. Změna ovšem nastala i zmenšením dveří na západní straně
severního přístavku a jejich zaslepením v tomtéž místě přístavku jižního, kde po zrušení vstupu zůstala
patrná alespoň slepá nika.798
792 Plán č. 4042.
793 Toto řešení je patrné hned na fotografiích z roku 1910 (č. 30013003) a nalézáme jej i na fotografiích mladších (č. 4004 a ještě 5002, na
fotografii 5001 ovšem chybí, takže toto řešení bylo zřejmě nějakou sobu odstraněno a později obnoveno).
794 Jde o Inventář TJ Sokol PrahaLibeň, datovaný lety 1934, 1936 a 1938, ASL, s. 25.
795 Opět fotografie č. 5001 a 5002
796 Fotografie č. 3010 a 4004.
797 Přesně takto je zachycují plány č. 3013 a dokonce ještě 7007, stejně jako fotografie č. 5004 a 5005.
798 Původní podoba přístavků je opět dobře patrná na historických plánech č. 3013 a 7007 a na fotografiích. Z předního pohledu s
nápisy na fotografiích č. 3003, 4004, 5001, členění římsy na fotografii č. 5005, zadní vstup na fotografii č. 3012.
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Členění boční fasády nad soklem v prvních dvou osách na přední části budovy téměř odpovídá krajním
částem průčelí. I zde jsou okenní otvory vertikálně rámovány a propojovány pomocí zdvojených vpadlých
polí a i zde jsou tato pole v horní části po stranách lemována obdélnými rámy, fungujícími v podstatě jako
jakési qasihlavice. Vertikální, jemně drážkované pásy pod nimi ale chybí. Odlišností je i to, že horní obdélné
rámy na nároží přiléhají až k hraně, na západní straně jsou, vhledem ke kontaktu s hmotou schodiště, o více
než polovinu užší. Zábradlí terasy je členěno do tří polí, vždy o pěti obdélných otvorech, na rozdíl od průčelí
nikoli slepých.
Navazující třetí osa fasády odpovídá poloze příčné chodby a předních schodišť, je o výšku jednoho patra
vyšší, završena štítem a ve formě nízkého rizalitu mírně předstupující. Poloha okenních otvorů odpovídá
úrovni mezipodest a jsou tudíž o polovinu výšky pater posunuty. Členěna je, obdobně jako trojboké rizality
v průčelí, dvojicí vertikálních prutů, probíhajících dosti těsně u okenních otvorů (prakticky v místě hrany
vnějšího ústupku ostatních os). I zde se pruty napojují na profilaci korunní římsy a navíc odpovídají tvaru
štítu. I zde jsou parapetní pole opatřena vpadlým polem a i zde je prostor mezi horním a spodním okenním
otvorem schodiště opatřen rozměrným vpadlým polem. Plocha nad horním okenním otvorem je pročleněna
hned trojicí, na výšku orientovaných vpadlých polí (eventuálně vpadlým polem, členěným dvěma
vertikálními příčkami). Samotný štít je zajímavým způsobem rozeklaný. Boční nižší části jsou završeny
profilem korunní římsy který nejprve běží cca 40 cm kolmo vzhůru, následně se o cca 30° zalomí a běží
šikmo ve sklonu navazující sedlové střechy a nakonec se opět o cca 60° zalomí a běží ještě zhruba 20 cm
vodorovně. Přesně v tomto kratičkém vodorovném úseku se také odspodu napojují dva výše popsané
vertikální pruty, které, stejně jako celá střední část štítu, pokračují ještě asi 20 cm vzhůru a teprve zde je
završena vodorovným úsekem římsy. Ta se na bočních stranách vyšší střední části štítu zalamuje a na čelní
straně je "převázána" trojicí vertikálních plochých pásků, jež bychom mohli chápat v podstatě jako velmi
stylizované konzoly podpírající okapní desku. V úrovni přízemí jsou pak k popsaným schodištním rizalitům
přiloženy už zmíněné přístavky vstupů do bývalých lázní. Jejich mansardově tvarované střechy jsou dodnes
kryté zeleně natřeným plechem.
Dvojice vzájemně kolmých stěn, jimiž jsou z objemu třetího patra odděleny obě přední terasy, je členěna
vždy dvěma rozměrnými vpadlými poli. Východní stěna je navíc v horní části pole ozvláštněna řadou
zřejmě sedmi mírně vystupujících nezdobených čtvercových ploch. Na jižní straně jsou ve dvou z nich
osazeny větrací mřížky, podle všeho vyústění větrací šachty z místností 206, 207 a 303. Boční stěny jsou při
průčelí, v části završené helmicemi, členěny shodně jako horní část trojbokých rizalitů, tj. vpadlým polem.
Nechybí zde ani obdélné výzdobné pole, které na navazujících trojbokých rizalitech zdobí plochu nad
okenními otvory nejvyššího patra. Na předstupující západní hraně najdeme i vertikální prut. Celek má
zjevně podtrhnout už výše popsaný dojem osmiboké věže. Dosti netypicky se zde ovšem chová spodní část
profilace korunní římsy, neboť zatímco okapní deska probíhá přímo, kyma se zalamuje podél ústupků
vpadlého pole pod ním. I toto je ovšem dosti zajímavá reminiscence na barokní architekturu.
Poměrně zvláštní roli v pojetí fasád hraje zeď, probíhající z větší části v interiéru budovy a dělící její
přední a zadní část. Vzhledem k popsaným rozdílům ve výšce i šířce obou částí budovy se totiž nemalé
plochy této stěny uplatňují v exteriéru. Tato plocha je velmi střídmě členěna pomocí vpadlých polí a i zde
nacházíme jejich zdvojení a to opět pouze směrem do stran. Vpadlá pole také zdůrazňují okenní osy ovšem
zcela opačným způsobem než na ostatních částech fasád. Probírány jsou jimi totiž plochy, ležící po stranách
okenních a dveřních otvorů. Na jižní straně je těmito otvory jednak vstup z příčné chodby (301) na terasu
(302) a dále v téže ose o patro výš situovaný, sloupkem dělený okenní otvor bývalé galerie malého sálu (401).
Otvory jsou lemovány pouze okosem, bez ústupku použitého na ostatních fasádách. Okenní otvor je pak
vybaven parapetní římsou, sestávající z nehluboké okapní desky, probrané okapním nosem a pravoúhle
zalamovaného kymatu, členěného jedním ústupkem, vzhledem k malé hloubce parapetní římsy dosti
vysokého.
Rozměrná obdélná pole, členící stěnu po obou stranách popsaných otvorů se chovají tak, jakoby byly
podlahou terasy a stěnou a střechou velkého sálu dodatečně překryty. Členění polí na ně totiž vůbec
nereaguje a "pokračuje" dále. Zatímco u jižního pole to znamená pouze jeho neukončení na spodní straně,
severní pole je navazující zadní částí budovy "seříznuto" velmi razantně.
Horní část jižního pole je dekorována řadou původně sedmi, dnes ovšem dosti nepochopitelně pouze
šesti, mírně vystupujících čtvercových ploch (druhá plocha zleva je prostě vynechána). I zde jsou ve dvou
vystupujících plochách (druhá a třetí zleva) umístěny drobné čtvercové, čtvercovými otvory děrované

284

ventilační mřížky. Dle provedení pochází asi z doby socialismu, případně z rekonstrukce v roce 2001, ovšem
jistě pouze nahrazují mřížky starší. Ty, dle plánů z doby výstavby odvětrávaly ventilační šachty záchodů při
sále v prvním patře a záchodů lázní v přízemí. V severním poli řada vystupujících ploch dnes chybí, i zde
ovšem najdeme jeden větrací otvor krytý mřížkou, tentokrát odvětrávající příčnou chodbu ve druhém patře
(301).
Na severní straně budovy byla situace v zrcadlovém otočení shodná ovšem při nástavbě Srncova sálu
(309) se vstup na terasu stal součástí interiéru a z celé popisované plochy je zde dnes patrná pouze horní
část. Větrací otvory jsou zde na obou místech (tj. ze záchodů i příčné chodby) provedeny po dvou a kryty
dvěma větracími mřížkami. Čtvercové plochy chybí zcela. Důvod proč je jedna šachta odvětrávající příčnou
chodbu opatřena pouze jediným otvorem a druhá, dle velikosti mřížek v chodbě zcela shodně dimenzovaná,
dvěma, není jasný. Pravděpodobně ovšem byl spíše u jižnější šachty jeden otvor zrušen, než že by byl u
severnější dodatečně doplněn.
Fasáda zadní části budovy se, vzhledem k mladší nástavbě Srncova sálu, liší na jižní a severní straně.
Základní členění je ovšem shodné, neboť při nástavbě došlo z větší části ke zkopírování prvků původních (k
tomu dále).
V úrovni prvního patra fasádu včetně rizalitovitě předstupující nárožní části, člení vpadlá, do stran
zdvojená pole, tedy prvek použitý i na přední části budovy. Shodné je i řešení parapetních říms a vpadlých
parapetních polí. Odlišnost ovšem zaznamenáme v rámování okenních otvorů, neboť ty jsou sice také
členěny zděným sloupkem, rámovány okosem a těsně podél jeho hrany probíhajícím odskokem, ovšem
tento odskok nerámuje každou jednotlivou součást okenního otvoru (jak je tomu na přední části budovy),
nýbrž pouze svislé části celého otvoru, přičemž odskok následně nerušeně probíhá vzhůru až do zábradlí
terasy a v podstatě se stane součástí výše zmíněného zdvojeného vpadlého pole, které se tím stává polem
dokonce ztrojeným.
To přitom ani na této fasádě není jediné místo, nabízející dvojí možnost čtení architektonického
tvarosloví. Obdélné převýšené úseky základní plochy, do níž jsou výše popsaná vpadlá pole probírána, se
totiž v rovině zábradlí začíná chovat jako pilíře. Oproti ostatním částem zábradlí jsou o cca 0,5 m vyšší a
završená vpředu a po stranách mírně předstupující okapní deskou s pravoúhlým okapním nosem. Deska je
kryta plechem který nahrazuje simu a kyma je opět redukováno do jednoduchého štukového pásku.
Popsaný profil navíc doprovází cca 10 cm pod okapní deskou provedený ústupek. Celek na přední straně
převazují dva svislé pásky, umístěné zhruba v krajních čtvrtinách šířky pilíře, o cca 1 cm před jeho plochu
předstupující a současně o stejný interval zasunuté za okapní desku. Ty i zde můžeme číst jako silně
redukované konzolky nesoucí okapní desku. Tyto pásky se ovšem uplatňují pouze na pilířích v rozsahu
přísálí, dvojice citelně širších pilířů v rozsahu nárožní místnosti je nemá.
Obdobnou profilaci mají i parapety nižších částí zábradlí. Jejich šířka odpovídá šířce vpadlých polí.
Profilace parapetu (okapní deska i kyma) se ovšem na vpadlé pole nenapojuje ale naopak, zjevně vědomě jej
mírně předstupuje (o cca 5 mm). Parapetní pole je prolomeno pěti obdélnými otvory na výšku. Jejich spodní
strana odpovídá úrovni stávající podlahy terasy. V tomto místě se dochovalo původní "poměděné"
oplechování zinkovým plechem. Také zde se uplatňuje drobný římsový profil, opět tvořený okapní deskou
probranou okapním nosem a drobným kymatem ve formě velmi plochého pásku, který nepatrně zabíhá za
ústupek vpadlého pole. Krycí plech i zde hraje roli drobného sima a navíc je v části přečnívající přes rovinu
fasády tvarován splávkovitě a lemován drobným ohybem. Na rozdíl od profilu členícího parapet, který je
kolmo zakončen na hraně vpadlého pole, je profil v úrovni podlahy terasy okapní deskou i plechem o
dvojnásobek hloubky těchto prvků širší než příslušný ústupek vpadlého pole a tím evokuje dojem jeho
zalamování do stran. Ve středu druhého pole zprava profilem kolmo prostupuje kovový, pravoúhle
tvarovaný chrlič, fungující zřejmě jako doplňkový odtok zaatikového žlabu. I prostor mezi tímto spodním
profilem a horní hranou okenního otvoru prvního patra vyplňuje vpadlé pole. Jeho plocha je ovšem členěna
dalším vloženým obdélným polem, lemovaným opět dvěma velmi mělkými ústupky.
Okenní otvory horní ustupující části jižní fasády a původně také fasády severní jsou obdobně jako
termální okno v průčelí olemovány výrazným ústupkem o hloubce zhruba 10 cm. Obdélné niky které jsou
tímto ústupkem vytvořeny přesahují rozměr okenního otvoru nahoře i po stranách o týchž cca 10 cm, dole
sahají až k podlaze terasy. Okenní otvory jsou děleny dvojicí zděných sloupků o šířce cca 15 cm, okenní
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výplň je osazena v hloubce dalších cca 10 cm, parapety kryje plech. Otvory i nika jsou zcela nezdobené a
působí dojmem otvorů prostě do masy zdiva vyříznutých. Zdobena je ovšem čelní plocha fasády a to dosti
netradičním způsobem. Zhruba ve výšce 3/4 stěny probíhá vodorovný pás, tvořený shodně velikými, mírně
vystupujícími obdélnými, výškově orientovanými ploškami o rozměrech cca 14x7 cm. Mezi každou okenní
nikou je těchto obdélných plošek jedenáct. Stěna od tohoto rozhraní výše je ozvláštněna velkým množstvím
nevýrazných, nepravidelně rozmisťovaných miskovitých prohlubní o průměru cca 1 cm. Stěna pod touto
linií je opatřena jemnými vodorovnými drážkami, známými už z průčelí budovy. Toto drážkování ale
nedobíhá až k podlaze terasy, nýbrž končí cca 40 cm nad ní a spodní pás je ponechán hladký. Fasádu uzavírá
korunní římsa o shodném profilu jako na dalších částech budovy.
Odlišně řešený je komínový štít a fasáda pod ním. Drobnými odskoky je rozčleněn na celkem pět, přes
celou výšku stěny a štítu probíhajících ploch. Mírně ustupující tečkovaná pole vertikálně navazují na na
okenní niky, mírně předstupující hladké plochy se uplatňují v místech mimo ně, tj. ve středu a po stranách,
Tečkovaná plocha ovšem nezačíná nad okenními nikami přímo, neboť ji v místech překladů oddělují v
malém sklonu střechovitě ukončená pětiboká hladká pole. Poněkud překvapivě se však nika západního
okna jižní fasády vůbec neuplatňuje a to ani jako slepá. Tento stav je podle všeho zcela původní.
Kompozičně zde niku nahrazuje pouze dvojice drobných, mírně vpadlých ležatých obdélných polí,
situovaných v místě horních rohů okenní niky a členěných dvěma vodorovnými drážkami.
Štít samotný je lemovaný jednoduchým profilem, tvořeným plechem krytou okapní deskou a kymatem,
redukovaným na prostou drobnou pravoúhlou lištu. Okapní deska je provedena bez okapní drážky či nosu.
Tvar štítu do značné míry vychází z výše popsaného členění fasády pomocí hladkých a tečkovaných ploch.
Jednoduše řečeno, tečkovaným plochám odpovídá šikmo běžící hrana, zatímco plochám hladkým odpovídá
obrys složitěji tvarovaný, v zásadě ovšem vycházející z jednoduchého pravoúhlého hranolu, který je
následně prokrajován. Krajní plochy jsou proto ozvláštněny důrazným konkáním skrojením vnějšího rohu,
střední, více než dvojnásobně široká plocha má pro změnu oba rohy vykrojené pravoúhle a střed horní
hrany je výrazně probraný ve tvaru široce otevřeného písmene V. Horní část štítu může tudíž připomínat
také nízké a široké písmeno M.
Střední hladká plocha štítu je prolomena vpadlým polem, opatřeným dvojicí pilastrů bez patek a se zcela
klasickými dórskými hlavicemi. Pilastry nesou velmi subtilně dimenzované kladí, nepatrně širší než vpadlé
pole samo a oproti základní ploše poněkud vpadlé. Těsně nad ním prolamuje plochu štítu další vpadlé pole,
šířkou odpovídající šířce kladí a vertikálně zakončené profilem lemujícím štít. V horní části je pole opět
mírně rozšířeno do stran a většinu jeho plochy zaujímá další vpadlé obdélné ležaté pole. Popsaný celek je
značně nezvyklý a téměř se zdá, jako by se jeho použitím architekt snažil evokovat jakési druhotně použité a
ne zcela logicky nad sebe umístěné a zazděné antikizující prvky. Nad lemem štítu probíhá v jeho středu
mohutný, pískovcovou krycí deskou ukončený komín. Jeho povrch je dnes hladce omítnutý, původně byl
ovšem režný, tvořený červenými cihlami.
V místě později přistavěného Srncova sálu (309) je fasáda utvářena obdobně jako na opačné, jižní straně
nad jižní terasou, v podstatě jako by byla pouze posunuta. Provedena je ovšem s daleko menším
pochopením pro jemné prostorové plány či přesné relace mezi použitými prvky. Niky horních oken jsou
citelně mělčí a zjevně neodpovídají ani další rozměry, například šířky zděných sloupků. Nepřesně, ve
třetinách šířky, jsou umístěny i svislé pásky pod "parapetními deskami" zaslepeného zábradlí. Zcela chybí
drážkované a tečkované plochy. V autentické podobě se ovšem nad střechou přístavby dochoval komínový
štít. Střecha sama je dnes kryta shodným způsobem jako zadní část jižní terasy, tj. pomocí hydroizolace
přitěžované vrstvou praného říčního kameniva. Sedlová střecha středního traktu zadní části budovy je pak
opatřena plechovou krytinou, položenou zde ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století.
Nejjednodušeji je členěna západní fasáda. Výškovému členění zadní části budovy odpovídá o cca 0,5 m
předstupující střední rizalit. Řešení soklu je shodné jako u jiných částí budovy a i zde dokládají historické
fotografie a plány799 v horní části soklu ústupující pás, dochovaný dnes pouze na přední části budovy. Stejné
zdroje dokládají také mírně odlišné rámování vstupů do zadních schodišť. Spodní ustouplý a dnes hladký
pás je po způsobu šambrány směrem vzhůru obíhá. Toto vpadlé pole ovšem nenavazuje na pás plynule,
nýbrž přestupuje před něj a to poměrně citelně, oproti okolní ploše je ustoupeno pouze o cca 2 cm (pás má
hloubku cca 5 cm). Původní stav byl podobný, opět ovšem s tím že i dnes hladký pás a popsané rámování
799 Fotografie č. 5004, plán č. 7007.
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vstupů byly omítnuty hrubší omítkou. Základním rozdílem byla ovšem výška horní části vpadlého pole
rámujícího vstupy, neboť to bylo citelně vyšší a dosahovalo až pod parapet nejnižšího okenního otvoru
schodiště na jižní straně. Ostatní okenní a dnes i dveřní otvory, jejichž výplním už byla věnována pozornost,
byly a dosud jsou i zde bez lemujících prvků, jakoby vyříznuté do plochy soklu.
Boční části západní fasády jsou i zde pojednány zcela shodně jako na severní a jižní fasádě. Okenní otvor
záchodu u místnosti 217 postrádá jakékoli rámování. Rizalit je pak opatřen členěním, které z řešení ostatních
fasád vychází. Jeho krátké boční stěny jsou v souladu s členěním navazujících fasád nad terasami (v případě
terasy severní samozřejmě členěním původním) opatřeny vodorovnými drážkami, které začínají hned nad
soklem a stoupají do shodné výšky jako na obou fasádách. Nad nimi je pak v odpovídající výši proveden
kratičký nárožní úsek korunní římsy.
Do tří os seskupené okenní otvory jsou i zde rámovány vpadlými poli. Krajní okenní otvory schodišť
jednoduchými, střední ztrojenými. Okenní otvory bočních os nemají žádné další rámování, jakoby byly do
zdiva prostě vyříznuty. Okenní otvory střední osy mají okosené hrany. I zde probíhá hrana vnitřního
ústupku těsně podél hrany okosu. Veškeré okenní otvory jsou opatřeny předstupujícím jednoduchou
parapetní římsou. I zde je sima nahrazeno oplechováním, na spodní straně okapní desky je proveden okapní
nos a jednoduché kyma, dosti převýšené a jedním ústupkem pravoúhle probrané. Vpadlá pole bočních os
mají, vzhledem k rozdílnému umístění okenních otvorů obou schodišť, odlišnou výšku. Jižní pole začíná
nad okenním otvorem osvětlujícím první mezipodestu schodiště, severní běží hned od soklu. Horní hrana
obou polí probíhá ve shodné výšce, těsně nad nejvyšším okenním otvorem jižního schodiště.
Střední vpadlé pole je vertikálně ukončeno velmi netradičně. Zasahuje totiž do spodní části okenního
otvoru, který pole "prořezává". Celek působí dojmem, jako by bylo pole "původně" ukončeno pyramidálně
uspořádanými pravoúhlými stupni, z nichž však pro prolomení okenního otvoru zůstaly patrné pouze dva
krajní. Jejich výška i šířka odpovídá intervalům jednotlivých ústupků vpadlého pole. Pyramidálně
uspořádána je ovšem i sama čtveřice převýšených obdélných otvorů, tvořících okenní otvor osvětlující půdní
prostor. I zde jsou jednotlivé otvory odděleny úzkými zděnými sloupky a i zde postrádají jakékoli rámování.
Vybaveny jsou pouze parapetní římsou a to i zde společnou. Jednoduše tvarovaný profil je i zde obohacen
trojicí jednoduchých, hladkých vertikálních konzolek. Jejich pozice odpovídá umístění jednotlivých zděných
sloupků. Prostor mezi okenními otvory prvního a druhého patra je ve střední ose opatřen třemi, vedle sebe
uspořádanými vertikálními vpadlými poli, opět vždy s dvojicí ústupků.
Jednoduše tvarovaný sedlový štít rizalitu je opatřen shodným římsovým profilem jako štíty komínové.
Jeho tvar je po stranách obohacen dvěma pravoúhlými stupni. Plocha štítu je opatřena pravděpodobně také
"tečkovanou" omítkou. Spodní vodorovná hrana této plochy probíhá, obdobně jako na bočních fasádách,
zhruba 40 cm pod horní hranou oken druhého patra, které jí tudíž prořezávají. Lemována je ovšem pouze
hranou.
Západní fasáda je opatřena celou řadou větracích mřížek a dalších technických prvků, většinou mladších
nebo krytých mladšími mřížkami. Některým z nich už byla věnována pozornost při popisu místností. K
zatím nezmíněným patří dvojice větracích otvorů v úrovni plochého dřevěného krovu západní části jižní
terasy. Ventilátoru v bývalé kuchyni 217 jistě odpovídá obdobná čtvercová větrací mřížka na opačné straně
západní fasády. Dosti rozměrná větrací mřížka je navíc patrná v úrovni pod stropem přízemí místnosti 117,
a už popsané byly větrací mřížky současné plynové kotelny (116). Ze tří rozměrných okenních otvorů
původní kotelny (115) dnes slouží svému účelu pouze střední. Krajní jsou, až na rozměrné větrací žaluzie v
horní části, zaslepené. Jižně od nich se těsně pod vpadlým pásem nachází drobná kovová dvířka s
nezjištěnou funkcí, jistě ale dodatečná. S instalací rozvodu plynu jistě souvisí větrací mřížka, dochovaná ve
spodní části soklu severně od vstupu do severního schodiště. Téměř ze stejného místa také běží, posléze v
přilehlém koutě vzhůru až do úrovně horní hrany soklu vedené plynové potrubí od pojistného plynového
ventilu a obdobné potrubí vede i z kotelny. V obou koutech kromě toho probíhají okapní roury, opět jistě
umístěné shodně jako okapní roury původní.
Nejen průčelí, ale i výše popsané fasády tří zbylých stran budovy byly podle všeho původně nenatřené, v
barvě omítky obsahující říční písek. Sokl pak byl proveden pomocí drobného říčního kameniva, i zde zřejmě
ve dvou hrubostech. Při severní stěně byl původně umístěn drobný přístavek, kryjící kanál převádějící
studený vzduch k topným komorám. Dle dochované fotografie byly jeho stěny prolomeny žaluziemi a krytý
byl mansardově tvarovanou plechovou stříškou. 800 I v případě zbylých tří stran došlo později, patrně při
800 Fotografie č. 3013.

287

rekonstrukci roku 2001, k určitým drobným zkreslením původního členění. Nepůvodní je i okrový nátěr,
provedený navíc ve dvou odstínech a snažící se jimi reagovat na strukturu povrchu fasády (hladký či hrubý,
eventuálně drážkovaný nebo tečkovaný).
Obě terasy byly původně opatřeny vrstvou ornice, osázeny a patrně měly být i zatravněny. Zábradlí bylo
opatřeno dřevěnými truhlíky osázenými květinami, umístěnými vždy v nižších výplňových částech zábradlí
a šířkou jednotlivých truhlíků těmto místům odpovídající. Střecha byla kryta raženou drážkovanou
keramickou krytinou, shodnou jako na přední části budovy.
Později došlo především k nástavbě Srncova sálu. Omítky byly tehdy také provedeny režné ale nakonec
byly barevně přizpůsobovány přirozené barevnosti původní zestárlé omítky. I nově provedená střecha byla
opatřena dle původního rozpočtu "dřevocementovou krytinou s použitím trojnásobné Ia lepenky asfaltové, s
náležitým zatřením horkým asfaltem, s rozložením štěrku". Ten měl být přenesen z původní terasy a
nazýván je též slovem "kačírek", takže patrně šlo o říční kamenivo.
Mladší úpravy se kromě opravy fasády v roce 1960 a 2001 dotkly především kotelny, kde byla při její
rekonstrukci v roce 1978 vybourána boční okna a provedeny zde vstupy, následně, zřejmě roku 1992 opět
zaslepené. V rámci rekonstrukce fasád roku 2001 nebo o něco dříve vznikl také stávající vstup v jižní části
západní fasády a to v místě původního okenního otvoru.

Okolní prostor a ohrazení budovy
Plocha před budovou je dnes dlážděna velkými žulovými dlažebními kostkami. V ose budovy před
vstupem do vestibulu je pak žulovými obrubníky vymezen mírně zvýšený ostrůvek, v zásadě obdélný
šířkově orientovaný a s polokruhově ukončenými konci. Jeho plocha je dnes z větší části dlážděna
novodobými čtvercovými betonovými dlaždicemi, při okrajích také drobnou patrně vápencovou kostkou ve
dvou odstínech. Ve čtvercových "záhoncích", vymezených žulovými kostkami a nesymetricky umístěných
(jižnější je zhruba v ose budovy) je vysazena dvojice listnatých stromů.
Původní podoba prostoru je dobře zachycena fotografiemi. Známe Králíčkův plán, 801 který se od
realizace poněkud liší. Zda jsou rozdíly výsledkem přepracování původního plánu přímo Králíčkem nebo
jde naopak o výrazné zjednodušení a tím i zlevnění dochovaného plánu není zřejmé. Proveden byl ve
zjednodušené a dosti pozměněné podobě, při němž patrně stávající dlažbou z velkých žulových kostek
dlážděný prostor obohacoval před vstupem situovaný, žulovými obrubníky vymezený ovál. Ten po celé
délce obíhal úzký chodník, snad dlážděný doposud dochovanou drobnou kostkou. Vnitřní plocha oválu
byla zatravněná, obehnaná nízkým plůtkem, uprostřed s oválným květinovým záhonem a dvěma jehličnany
stříhanými do kuželovitých tvarů po stranách. Při krajích travnaté plochy byly navíc umístěny dva zdobené
plynové kandelábry. Po stranách ústředního oválu byly umístěny další dva citelně menší kruhové záhony,
opět s žulovou obrubou, v nichž byly vysazeny dva stromky se stříhanými korunami. Při bočních částech
průčelí pak byly umístěny další dva záhony osázené keři.802
Určitou úpravu prodělal prostor už v době první republiky. Z roku 1923 máme zprávu o odstranění
plynových kandelábrů a z roku 1928 o rekonstrukci osvětlení Primátorské třídy. Fotografie pořízené po roce
1929 vskutku zachycují oproti původním mírně odlišné uspořádání. Ovál je patrně totožný s původním, na
východní straně je ovšem chodník citelně širší, což znamená i užší a zdánlivě protáhlejší tvar osázené
plochy. Zcela chybí boční kruhové plochy s listnatými stromy. Ty jsou ovšem zasazeny přímo v ploše oválu,
kde je patrná trojice symetricky umístěných listnatých stromků, pod nimiž je v trávníku patrná květinová
výsadba ve formě pravidelných polí, dvou zhruba obdélných mezi stromy a jednoho zhruba čtvercového
přímo pod středním stromkem. Dva krajní stromky se zdají být o něco starší než stromek střední. Při
krajních částech průčelí jsou na fasádě dobře patrné popínavé rosliny sahající až ke korunní římse. Ke
vstupům do lázní směřují chodníky, oproti okolní ploše dlážděné velkými žulovými kostkami poněkud
zvýšené a patrně dlážděné drobnou světlou kostkou.
Z roku 1945 se zachovala dvojice fotografií z nichž je patrné, že úprava prostoru se v mezičase prakticky
nezměnila. Rozdílem je ovšem pochopitelně citelně větší velikost stromů, a kromě toho i absence stromu
středního. Z roku 1947 máme pouze nekonkrétní zprávu o osázení "svahu" před budovou. Fotografie z
801 Plán č. 4042
802 Fotografie č. 3010 a 4004.
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šedesátých let zobrazuje už stávající ostrůvek, do stran protaženější než původní a bez chodníku. Na ploše
před budovou jsou symetricky osázeny tři stromy, střední citelně větší než krajní. Plocha ostrůvku je zjevně
zadlážděna. Ostrůvek v této podobě je zaznamenán už plánem z roku 1954. Shodnou situaci zachycují
fotografie z let osmdesátých. Střední strom zde už má značné rozměry, jižní nejprve zcela chybí a následně
je nahrazen stromkem nově vysazeným. Ten ovšem na fotografiích z devadesátých let opět nenacházíme.
Fotografie pořízené těsně před rekonstrukcí fasád roku 2001 pak dokládají nahrazení vzrostlého středního
stromu malým, nově vysazeným a dochovaným dodnes.803
Pokud výše zmíněné informace shrneme, je zjevné že původní úprava přetrvala do období První
republiky, kdy byla pozměněna. K tomu patrně nedošlo dříve než roku 1923, kdy byly odstraněny plynové
kandelábry. Krajní stromky z prvorepublikové úpravy přetrvaly nejméně do roku 1945. Následně, možná
právě ve zmíněném roce 1947, došlo k vysazení nového středního stromku, který zde zůstal až do
devadesátých let 20. století a roku 2001 nebo o něco dříve byl nahrazen stávajícím.
Ostrůvek byl do stávající protáhlejší podoby bez chodníku upraven zřejmě ještě ve druhé polovině
čtyřicátých let, neboť dvojice roku 1966 zaznamenaných krajních stromků patrně nemohla být vysazena před
provedením této úpravy (v místě krajních stromů byla vozovka) a stromky zachycené na fotografii jsou jistě
starší než desetileté (věk kolem 1517 let by zřejmě vyhovoval). Severní z těchto stromků je dochován
dodnes, jižní, přes snahu o jeho opakované vysazení v osmdesátých letech, zanikl.
Pozemek přiléhající k budově od jihu, západu a severu je ohrazen dosti různorodým způsobem.
Vzhledem k zaříznutí do svahu tvoří podstatnou část ohrazení opěrné zdi z roku 1911, dodnes z větší části
obložené obkladem z kyklopského zdiva. V západní části jižní opěrné stěny byla ovšem část konstrukce v
rámci havarijní opravy v osmdesátých letech vybetonována. Na jižní straně probíhá zeď na celou výšku a
postupně narůstá dle terénu. Dodnes je osazena původním železným plotem tvořeným ozdobně utvářenými
kovovými sloupky a zdvojenými rámy s pletivem. Na západní straně sahá opěrná zeď, pouze do poloviny
výšky a horní část tvoří zatravněný strmý svah. Nad ním probíhá plot areálu gymnázia, tvořený ve svahu
viditelným betonovým základem, podezdívkou lícovanou kamenem, omítanými zděnými sloupky a
jednoduchými příčkovými kovovými plotovými poli, to vše patrně z osmdesátých let 20. století. Na severní
straně je stoupající terén řešen pouze svahem. Ohrazení tvoří plot z padesátých let 20. století, s podezdívkou
a sloupky z betonových šedivých cihel a kovových plotových polí, tvořených rámy s pletivem.
Na východní straně tvoří ohrazení pozemku pouze dva krátké úseky, probíhající v linii přístavků bočních
vstupů do bývalých lázní a obsahujících dvě vjezdové brány. Jižní je tvořena dvoukřídlou kovovou
svařovanou konstrukcí, tvořenou nosným rámem a svislými, ke středu vzhůru se prodlužujícími pruty,
snad z doby rekonstrukce fasád v roce 2001. Relativně mohutný hladký, ve spodní části dnes opadaný pilíř,
opatřený tvrdou cementovou omítkou je zakončen hlavicí s mohutným profilem klasické sima (žlábkovnice).
Součástí profilu je i navazující splávkovitě probraná vrchní část sloupku. Celek pilíře působí dosti
těžkopádně až neohrabaně.
Na severní straně je citelně širší kovová dvoukřídlá brána, snad z devadesátých let 20. století. Nesena je
dvěma mohutnými kovovými sloupky kruhového průřezu a tvořena je rámem z Jäckelů. Ten je u každého
křídla dále dělen jednou vertikální a dvěma horizontálními příčkami na šest polí, opatřených plnými
plechovými výplněmi, zpevněnými diagonálně vedenými zlomy (tzv. psaníčka). Prostor mezi branou a
budovou vyplňuje úsek kovového plotu na cihelné podezdívce vysoké cca 0,6 m a omítnuté stejným typem
tvrdé cementové omítky jako pilíř u jižní brány. V pravé části je do podezdívky a z části i nad ní, do skříňky
obezděné bílými cihlami, umístěn uzávěr plynu. Vlastní plot je vysoký cca 1,2 m, nýtovaný z vertikálních
čtyřhranných prutů a horizontálně přes ně z obou stran přeložené úzké pásoviny. Horní pásovina je
zdvojena, tj. probíhá ve dvou liniích cca 10 cm od sebe, střední probíhá zhruba ve 2/3 výšky, spodní těsně
nad podezdívkou. Vertikální příčky jsou od sebe vzdáleny cca 10 cm, každá třetí je zapuštěna do
podezdívky a zároveň probíhá přes celou výšku plotu. Další dvě příčky jsou vždy kratší, nejsou zapuštěny
do podezdívky a také nahoře končí v úrovni nižší z obou vodorovných linií. Dva krajní vertikální pruty jsou
od sebe dvojnásobně vzdáleny a probíhají přes celou výšku. Prostor mezi nimi je ovšem vyplněn dvěma
dvojicemi příček diagonálně vedených a překřížených. Na několika místech je konstrukce zprohýbána a
opravována svažováním, na severní straně nad domkem uzávěru plynu jeden diagonální prut chybí. Z
vnitřní strany je konstrukce v celé ploše zakryta novým trapézovým plechem. Natřena je, stejně jako obě
brány a plot nad východní opěrnou zdí, zelenou barvou.
803 Fotografie č. 6001, 6002, 6003, 602936, 7017, 702023, plán č. 7001.
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Vlastní pozemek je na jižní straně budovy převážně zatravněný. Při jižní opěrné zdi je situováno
doskočiště s novou rozběhovou dráhou, diagonálně od brány k jihozápadnímu nároží budovy běží chodník
tvořený zámkovou dlažbou. Prostor západně od budovy je od této zatravněné jižní části oddělen nízkým
dřevěným plotem. Plocha západně od budovy je opatřena původní dlažbou v níž jsou dochovány tři litinové
poklopy, umožňující původně sypat koks přímo do skladu paliva, který se zde v rozsahu bývalé kotelny
(115) pod terénem nachází. Západně od dlážděné plochy je při opěrné zdi vybudována rozměrná plechová
garáž či kůlna, která se svým provedením liší od plechových garáží z šedesátých let a i podle použitého
nového plechu vznikla či byla zásadně rekonstruována někdy v polední době. Část pozemku severně od
budovy má podobný charakter. Je z větší části pokryta štěrkem, související s převážným využitím pro
parkování aut. Pod ním se teoreticky mohla dochovat také původní dlažba. Při severní hraně pozemku je
zde umístěno několik plechových garáží z šedesátých let a také nízká, zděná, omítaná trafostanice s plochou
betonovou střechou.
Původní podoba pozemku a jeho ohrazení je opět dobře rekonstruovatelná na základě archivních
pramenů. Po dokončení budovy byly svahy neupraveny či upraveny pouze provizorně. Definitivní byla
pouze dlážděná příjezdová komunikace ke skladu paliva. Vozy vždy po jedné straně budovy přijely a po
složení nákladu odjížděly podél boku druhého. Dle fotografií dlážděná komunikace podél bočních stěn
probíhala šikmo, tj od obou vjezdů přímo směrem k severozápadnímu a jihozápadnímu nároží budovy.
Ohrazení pozemku vznikalo v postupných krocích v následujících prakticky deseti letech. Nejprve byly
nákladem obce roku 1911 vybudovány opěrné zdi na jižní a západní straně pozemku, na jihu včetně
doposud dochovaného kovového plotu, a to přesně podle projektu. Plot byl zřízen i na západě a to v rámci
budování gymnasia. Dle fotografií byl tvořený nízkými zděnými sloupky, nesoucími nízká dřevěná plotová
pole. Prakticky současně, roku 1913, byl pozemek uzavřen z východní strany vybudováním obou kovových
bran a popsaného navazujícího úseku plotu. I k této akci se zachoval projekt, který ovšem nebyl při realizaci
prakticky vůbec respektován. Roku 191415 došlo, s cílem zřídit vedle budovy letní cvičiště, k odkopání
svahu směrem ke kostelu. Dřevěným plotem či spíše ohradou byl pozemek na severní straně ohrazen až
roku 1922 a v tomto stavu zůstalo ohrazení, až na opravu a nahrazení dřevěných sloupků betonovými v roce
1932 nezměněno až do roku 1954, kdy byl na tomto místě vybudován stávající plot a to v odlišné poloze,
citelně posunutý blíže k budově.
Samotné letní cvičiště vedle budovy bylo, vzhledem k jeho malým rozměrům, využíváno zřejmě dosti
málo, neboť hned roku 1923 začalo budování daleko většího letního cvičiště, ležícího severozápadním
směrem od sokolovny, za budovou gymnasia a provizorního kostela. Přesto bylo například roku 1927
jednáno o zřízení dvou tenisových kurtů vedle budovy a plocha tedy nějaké sportovní využití mít mohla.
Archiválie také dokumentují existenci dřevěné lávky, vedoucí k průchodu na letní cvičiště mezi školní
budovou a kostelem. zachycena je na několika fotografiích a roku 1934 měla být dokonce nahrazena
betonovými schody. O jejich podobě ovšem nevíme nic.
V šedesátých letech 20. století pak na ploše vedle budovy vznikala řada plechových garáží, některé z nich
jsou dosud dochované a existoval i plán na zřízení garáží zděných. K tomu ovšem pro odpor schvalujících
úřadů nedošlo. Roku 1985 se zřítila část kamenného obkladu jižní opěrné zdi. Oprava poškozeného úseku
jeho vybetonováním proběhla až roku 1986. Kdy byla zřízena současná severní brána nevíme. Původní jižní
brána byla ovšem na místě prokazatelně ještě roku 1995 a zdá se pravděpodobné, že byla vyměněna až v
rámci rekonstrukce fasády. Pokud by totiž šlo o samostatnou akci, pravděpodobně by byla zmíněna ve
Zprávách jednoty.804

804 K úpravě jednotlivých částí pozemku a oplocení se dochovaly plány č. 6001, 6002, 6009, 7001, 70037006. Zachycují jej fotografie č.
40014003, 4035, 4036, 5003, 5004, 5006, 50135019 a 7019.
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Stavební historie objektu
Stavební historie objektu do značné míry vyplývá z velmi podrobných archivních zpráv a tudíž jej podrobně
zachycuje oddíl "Dějiny objektu". Na tomto místě se tudíž lze omezit na jejich dosti stručný sumář a dále na
interpretaci zpráv nejasných či špatně interpretovatelných.805

Příprava výstavby, projekt
Pozemek na stávajícím místě jednota získala v roce 1901. Výstavbu ovšem brzdila příprava regulačního
plánu Libně a samozřejmě i nedostatek financí. Ty získávali sokolové jednak prostřednictvím pokladniček
umístěných mj. v libeňských hostincích a dále, a to podstatnou měrou, z pořádaných zábav. Stavební fond
přitom existoval už od roku 1887 (jednota byla založena roku 1884). Po schválení regulačního plánu a tím i
stanovení regulačních čar bylo roku 1907 s obcí pražskou jednáno o výměně části pozemku, neboť schválený
regulační plán sokolský stavební pozemek citelně zmenšil. Pravděpodobně v téže době se také zrodila
myšlenka, spojit tělocvičnou budovu s obecními lázněmi. Mužem který s touto myšlenkou přišel byl
pravděpodobně starosta jednoty František Filip, případně přednosta prvního odboru stavebního úřadu
Josef Holub. Dle tehdejších předpokladů se jednalo o řešení výhodné jak pro obec tak pro jednotu. Nelze
proto vyloučit, že právě záměr vybudovat v budově Sokola obecní lázně byl i nepřiznanou podmínkou jinak
mimořádně vstřícně navržené směny pozemků. Hned první dochovaný návrh budovy,806 provedený zjevně
ve formě jakési úvodní studie, už s lázněmi počítá ovšem současně ještě nezná výslednou podobu stavební
parcely. Na základě toho jej lze časově dosti přesně zařadit před 7. srpen 1907, kdy dohoda o směně
pozemků nabyla definitivní podobu. Návrh ještě počítá s umístěním budovy v zástavbě a co je podstatné, lze
jej jednoznačně spojit se jménem Emila Králíčka, neboť jde o návrh signovaný.
Afinita tohoto návrhu k dílům Josepha Marii Olbricha či Otty Wagnera je značná. Pochopitelně bychom
zde mohli najít podobnost i s díly Jana Kotěry. Současně ovšem nelze mluvit o nějaké přímé odvozenosti
budovy jako celku, spíše o řadě jednotlivých potivů a prvků, spojující návrh s jinými stavbami, navrženými
ve stylu geometrické secese či raného modernismu. Evidentní je ovšem i značný rozdíl oproti realizované
stavbě. Návrh lze dokonce označit za celkově vyváženější, koncentrovanější a v zásadě i progresivnější než
realizovaná stavba. Dochované mladší návrhy ukazují citelné směřování k výrazu, který bychom mohli
charakterizovat jako neorenesanční či dokonce neobarokní.807 Značný vliv na toto směřování měl patrně
František Filip. Snahu po tom aby budova dominovala Libni, byla pokud možno co nejreprezentativnější a to
i navzdory zvýšeným nákladům, lze ovšem číst za kroky a vyjádřeními správního výboru jako takového.
Na mimořádné valné hromadě 28. srpna 1907 byla směna pozemků členy jednoty schválena a současně
byl předložen a schválen program nové budovy. Návrh ještě počítá s vyhlášením architektonické soutěže,
která se ovšem zjevně neuskutečnila. Druhého září byla směna pozemků schválena i sborem obecních
starších. Hned 10. října byl poprvé oficiálně jednotou obci předložen návrh na zřízení obecních lázní v
budově Sokola. V souvislosti s tím se dochoval plán suterénu, evidentně náležející druhému, jinak
nedochovanému návrhu. Z něj je patrné, že v té době už bylo počítáno s velmi členitou, volně stojící stavbou.
Na valné hromadě, 23. února 1908, byly vystaveny plány nové budovy a bylo referováno celkem o třech
postupně vypracovaných verzích projektu. První verze dle tohoto podání měla přesně odpovídat
schválenému programu a snad by ji bylo možné ztotožnit s dochovaným plánem suterénu. Rozpočet ovšem
přesáhl značnou sumu čtvrt milionu korun (254 000 K), proto měly být následně vypracovány další dvě o
805 Pro zjednodušení poznámkového aparátu nejsou tyto informace citovány. Lze dohledat na příslušném místě předchozího textu.
806 Plán č. 2002.
807 Především plán č. 2004.
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poznání úspornější verze návrhu, první s rozpočtem na 164 tisíc korun, druhá, patrně dosti podobná s
rozpočtem asi 160 tisíc. Tento návrh byl nakonec členy jednoty schválen. Jako autor všech návrhů je uveden
Josef Kadlec, který ovšem zřejmě hrál roli "pokrývače". Emil Králíček totiž jako nevystudovaný architekt
nemohl samostatně projektovat a navíc mohlo být považováno za vhodné, aby projekt vypracoval někdo z
okruhu Libeňského Sokola. Emil Králíček ovšem zřejmě byl členem Sokola pražského.
Dosti klopotně pokračovalo i úřední jednání. Prozatím byla především řešena otázka výše obecního
příspěvku. Dvacátého třetího dubna 1908 byl proto stavebním úřadem vypracován program chystaných
lázní. Program bylo obcí následně schválen s tím, že výše příspěvku se bude odvíjet od projektu a rozpočtu
celé budovy.
Někdy před 15. říjnem 1908 byl pravděpodobně vypracován další návrh budovy, neboť se nám dochoval
tímto datem opatřený posudek stavebního rady Čížka. S návrhem snad můžeme na základě některých bodů
posudku ztotožnit dochovanou dvojici řezů. 808 Zachycená budova už do značné míry odpovídá realizované
stavbě. Základním rozdílem je absence bočních teras. Na jejich místě je řada místností a sál je přímo osvětlen
pouze prosklenou střechou s ocelovým krovem. Na řezu je také patrná absence galerie malého sálu, kterou
posudek pro změnu doporučuje k provedení. Kromě toho zmiňuje také dvojici věží, jistě situovanou shodně
jako v realizované podobě.
Velmi výrazným rozdílem oproti realizované podobě se ovšem zdá být její stylová poloha. Dochovaná,
tužkou provedená skica nám sice nevypovídá téměř nic o členění fasád, ovšem například tvar střechy nad
přední budovou, mohutné fabiony, nízké pětiboké supraporty, patrně variantně navržené oblouky arkády
ve vestibulu a další prvky v interiérech budovy, působí velmi novorenesančním dojmem. Zakreslená
štuková výzdoba velkého sálu působí pro změnu dojmem téměř novobarokním.
Výroční zpráva za rok 1908 z ledna 1909 tvrdí, že předchozí návrh s rozpočtem 160 000 K, tedy prakticky
jistě ten, který byl schválen na minulé valné hromadě, byl obcí odmítnut. Snahu tento valnou hromadou
schválený návrh ještě přepracovat, patrně s vyhlídkou na velkorysý příspěvek města, lze ale podle všeho
spojit spíše s aktivitami vedení jednoty. Konkrétně snad opět se starostou Filipem, případně se stavebním
radou Holubem. Přepracovaný návrh byl obci předložen 4. února 1909 a hned z 9. února bylo konstatováno,
že výstavba budovy bude toho roku zahájena.
Obci předložený návrh byl dodatečně ještě poměrně výrazně upravován, především v souvislosti s
podobou a fungováním kotelny, systémem větrání budovy atp. Přesto je o návrh určitým způsobem
finalizovaný a jednota jej zjevně chápala jako návrh finální. I ten zjevně krystalizoval pomocí různých
přípravných půdorysů a skic, z nichž se opět některé dochovaly.
Pokusímeli se shrnout všechny dochované fáze návrhu do pokud možno chronologického řazení,
případně zmínky o nich, dostaneme vcelku úctyhodný seznam:
plány č. obecná charakteristika

datace

stav dochování

provedení

1)

2002

první studie (?)

polovina r. 1907

pohled, půdorysy kresba tužkou, akvarel,
a řez,
pastelky, patrně 1:200

2)

2003

druhá verze návrhu
(dle výroční zprávy první)

patrně září 1907

pouze půdorys
suterénu

3)

třetí verze návrhu
(dle výroční zprávy druhá)

říjen 1907  únor 1908 nedochováno

dochoval se pouze stručný
slovní popis

4)

čtvrtá verze návrhu
(dle výroční zprávy třetí)

říjen 1907  únor 1908 nedochováno

dochoval se pouze slovní popis

rýsovaný perem, 1:200

5)

2004

pátá verze návrhu (?)

polovina r. 1908

dvojice řezů

kresba tužkou, patrně 1:200

6)

3001

šestá verze návrhu (?)

druhá polovina roku
1908?

půdorysy

pero nebo tužka na pauzovacím
papíře, whiteprint, 1:100

7)

3002,
3003

finální návrh

přelom 1908/9 ?

dva pohledy,
tužka a pastelky, kolorovaný
půdrysy, dva řezy whiteprint, 1:100

808 Už zmíněný plán č. 2004.
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Tuto přehlednou tabulku můžeme navíc dobře doplnit i plány vypracovanými později:
plány č. obecná charakteristika

datace

stav dochování

provedení

8)

3004

schválený návrh

po polovině roku 1909 dva pohledy,
půdorysy

whiteprint, kolorovaný whiteprint
nebo kolorované pero na
pauzovacím papíře, 1:100

9)

3005

prováděcí plány

říjen, eventuálně
listopad 1909

půdorysy

pero na pauzovacím papíře,
whiteprint, většina vyhotovení
jednoduše kolorovaná, 1:100

detailní plány budovy

patrně říjen 1909

řezy a pohledy

tužka na kartonu nebo pero na
pauzovacím papíře, 1:50

10) 4002,3

11) 4001,
dílčí prováděcí plány
400446,
500120
12) 3013

říjen 1909  srpen 1910 půdorysy,
pohledy, řezy

schválené, dodatečně
patrně prosinec 1910
provedené plány fasád

dva pohledy

tužka na kartonu, pero na
pauzovacím papíře nebo
whiteprint, 1:100, 1:50, 1:40, 1:33,
1:25, 1:20, 1:15, 1:10
pero na pauzovacím papíře nebo
whiteprint, 1:100

Obě tabulky dobře ukazují velké množství jednotlivých fází postupně krystalizujícího návrhu. Složitý
tvůrčí proces i postupné zapracovávání konkrétních požadavků dobře ukazuje rozbor změn, zachycených v
rámci jednotlivých, postupně vypracovávaných výkresů. Realizovaná podoba přitom často vykazuje rozdíly
i proti dochovaným prováděcím plánům. Obdobné vyznívají i dochované tužkové skici a na výkresech
rýsovaných perem na pauzovacím papíře patrné tužkové předkresby, gumovaná korigovaná místa atp. I ty
dobře ilustrují složitý tvůrčí proces a mohou nám dobře dokládat patrně dosti perfekcionistickou touhu
projektujícího architekta po zcela bezchybném výsledku. Zároveň nám odhalují jeho dosti neuvěřitelnou,
nesmírně schopnost zvolené řešení neustále nesmírně flexibilně měnit, doplňovat, rozvíjet či přizpůsobovat
aktuálním představám, podmínkám a požadavkům.
Nabíledni je samozřejmě historiky umění a architektury kladená otázka projektanta budovy. Zásadním
počinem je v této debatě bádání Zdeňka Lukeše, který budovu už v osmdesátých letech 20. století,
především na základě údajů otištěných v albu Pražské novostavby z roku 1911, jednoznačně připsal Emilu
Králíčkovi. Své poznatky o tomto tvůrci Lukeš vtělil roku 1984 do článku Architekt Emil Králíček  zapomenutý
zjev české secese a kubismu809 a následně je několikrát, prakticky ve shodné podobě, zopakoval i v několika
svých dalších pracích, nejnověji v katalogu výstavy Emil Králíček – zapomenutý mistr secese a kubismu.810
Lukešovo připsání velkého množství staveb Emilu Králíčkovi bylo ovšem podstatnou částí odborné
veřejnosti přijato velmi rozpačitě a z části přímo odmítnuto, neboť se jeví nedostatečně opřené o pramenná
zjištění. Dochované archiválie Sokola Libeň nám ovšem minimálně pro libeňskou sokolovnu Králíčkovo
autorství dokládají velmi přesvědčivě. Hned nejstarší z návrhů budovy je totiž bezpečně signovaný otiskem
Králíčkova gumového razítka a Králíčkovo autorství opakovaně potvrzují i vyjádření jednoty samotné.
Dochovaná plánová dokumentace navíc ukazuje dosti jednoznačnou kontinuitu jednotlivých návrhů a verzí,
takže bychom zřejmě mohli vyloučit možnost, že by byl Králíček později vystřídán jiným architektem.
Vypořádat se při tom ovšem musíme s nejasnou rolí Josefa Kadlece, jehož prameny zmiňují jako autora
návrhů pro 24 fázi, z níž se nám ovšem dochoval pouze jediný plán. Absenci plánové dokumentace přitom
dost dobře nemohou nahradit dochované slovní popisy. Zmíněný jediný plán je navíc provedením i
dispozičním řešením dosti odlišný jak od úvodního Králíčkova návrhu tak od plánů mladších fází a naopak,
mezi původním Králíčkovým návrhem a plány mladších fází nalézáme řadu styčných bodů. Přesto a i s
ohledem na mladší Kadlecovo "projekční" působení v libeňském Sokole 811 bychom jeho autorství zmíněných
809 Zdeněk Lukeš, Jan Svoboda: Architekt Emil Králíček  zapomenutý zjev české secese a kubismu, Umění XXXII, 1984, s. 441449.
810 Viz Lukeš, Havlová, Hnídková (pozn. 123).
811 Josef Kadlec je jako projektant uváděn u ohrazení budovy, kde je ovšem zároveň zmíněn i Králíček, který je zřejmě autorem
dochovaného plánu. Naopak Kadlec stavbu prováděl a patrně mu lze připsat dosti neohrabaně působící a od plánů citelně
odlišnou výslednou podobu. Kadlec je také podepsán pod plánem dřevěného schodiště, které ovšem následně podepisoval i
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plánů měli spíše odmítnout. Josef Kadlec je ostatně jako projektant doložen pouze u jednoho dalšího objektu
a i zde možná hrál roli pouhého pokrývače Emila Králíčka. 812 Po roce 1910 ostatně už Kadlec není ve
vyjádřeních jednoty s projektem budovy žádným způsobem spojován a přesně neumíme určit ani okamžik,
kdy měl projekt převzít Blechův projekční ateliér. Postupné proměny projektu se jeví jako jednolitý,
kontinuální proces a dispozice budovy, zaznamenaná slovním popisem pro čtvrtou fázi, je velmi blízká i
fázím pozdějším.
Na druhou stranu je zde vysvětlení jednoty ze srpna roku 1910, podle něhož byl autorem prvních návrhů
Kadlec a firmě Matěje Blechy byla práce na projektu svěřena až ve chvíli, kdy na ni Kadlec neměl čas.
Blechova firma měla následně provedení plánů svěřit Emilu Králíčkovi, jenž "četnými stavbami toho druhu
nabyl odborné znalosti". Toto vysvětlení by snad mohlo být přesvědčivé, pokud bychom neznali Králíčkův
první návrh budovy, pocházející pravděpodobně z roku 1907. Jednoznačný závěr o autorství 24 fáze přesto,
při výše popsané, velmi nedostatečné znalosti těchto návrhů, vyslovit nelze a bude nutné tuto otázku
ponechat otevřenou minimálně do doby, kdy bude lépe poznána další architektonická tvorba Josefa Kadlece,
případně jeho bratra Františka.813 Prozatím je jisté pouze to, že fasáda Františkem Kadlecem údajně
projektovaného domu čp. 894 v ulici Novákových v Libni je téměř nepochybně plagiátem fasády domu čp.
22 ve Valentinské ulici v Praze 1, projektovaného Bedřichem Bendelmayerem.814
Prostým srovnání projektu i realizované podoby libeňské sokolovny s jinými stavbami, projektovanými
Blechovým ateliérem ostatně dojdeme k dosti jednoznačnému závěru, že budovu mohl těžko projektovat
architekt působící mimo tento ateliér. Podobnost použitého dekoru a dalších prvků s jinými Blechovými
stavbami z let zhruba 19061910 je totiž vskutku velmi těsná. Samozřejmě se stále nabízí hypotéza, podle níž
by skutečným projektantem budovy byl sám Matěj Blecha, případně nějaký jiný zaměstnanec Blechovy
firmy. Jménem se na základě archiválií libeňského Sokola podařilo identifikovat další dva participující
zaměstnance. Mečislav Petrů se zřejmě podílel pouze na detailním plánu lázeňských místností. Tento plán
měl přitom oficiálně vypracovat první odbor stavebního úřadu a zjevně proto bylo důležité, aby jej
vypracoval někdo, kdo s výstavbou budovy jinak není žádným způsobem svázán.
Své plány zřejmě dosti důsledně signoval a také datoval Jan Tumpach. Jeho výkresy jsou ovšem zjevně
pouze plány prováděcími a to ještě především plány spíše technického charakteru. Několikrát se dokonce
zdá, že perem rýsoval plán navržený v tužkové skice právě projektantem budovy. Skutečně důležité plány,
vyžadující tvůrčí architektonický přístup až na výjimky naopak signovány nejsou. Vezmemeli v úvahu, že
značení plánů patrně souvisí s evidencí provedené práce uvnitř projekčního ateliéru, lze neznačené plány
důvodně připsat právě hlavnímu projektantovi. Ten byl totiž za plány zodpovědný takříkajíc z titulu své
funkce a navíc patrně nebyl odměňován primárně podle jejich počtu. Signovat naopak jistě musel ten, kdo
byl k této práci přizván v roli prosté technické síly a byl nepochybně placen právě podle odvedené práce.
Přímý důkaz, že důležité plány rýsoval Králíček ovšem vskutku chybí. Pro ovšem svědčí velmi mnoho
důkazů nepřímých. Z argumentů uváděných už Lukešem uveďme především fakt, že je stavba jako
Králíčkova uvedena v už zmíněném albu Pražské novostavby. Blecha je zde uveden jako stavitel a zároveň jde
o jediný pramen, který uvádí jména zúčastněných sochařů. Platný je i Lukešův postřeh o Králíčkově
charakteristické kresbě. Porovnání plánů Blechových staveb skutečně ukazuje řadu podobností s plány
libeňské sokolovny. Můžeme zde dokonce sledovat Lukešem zmiňované drobné lidské postavy, vkreslené

truhlář Rudolf Kužel a v archiváliích i zde zazní v souvislosti s plány Králíčkovo jméno, kterého zde tedy máme doloženého
minimálně v roli konzultanta.
812 Jedná se o už zmiňovaný (viz pozn. 123) dům čp 299 v Karmelitské ulici.
813 František Kadlec je podepsán pod starší podobou projektu zmíněného domu čp. 299 v Karmelitské ulici. Pražské novostavby (viz
Schroll, pozn. 397) jej kromě toho uvádí jako projektanta domu čp. 894 v ulici Novákových v Libni. Tato poměrně zajímavá fasáda
ve stylu pozdní secese by mohla svědčit o Františkových architektonických schopnostech, stejně jako další v literatuře uváděný
dům, vybudovaný v Libni v ulici Na žertvách čp. 861. František ovšem také roku 1921 prováděl přístavbu sokolovny a to se značně
ledabylým přístupem k jejímu architektonickému tvarosloví. Je tedy dosti pravděpodobné, že František Kadlec ve skutečnosti není
autorem zmíněných projektů a i v tomto případě sehrál roli pokrývače.
814 Že v tomto případě nejde o další Bendelmayerův projekt dokládá dosti zvláštní spojení progresivního secesního tvarosloví s prvky
vysloveně historizujícími, podivně transformovaný secesní dekor, a také dosti neorganicky umístěné a utvářené otvory v parteru,
jimiž se Kadlecův projekt, vede vypuštění oblého arkýře v ose prvního a druhého patra, liší od Bendelmayerova především.
Bendelmayera jako architekta domu ve Valentinské ulici uvádí už zmíněné Pražské novostavby (obr. 1A), které ovšem obsahují i
fotografii domu v ulici Novákových (jak už zmíněno, jde o obr. 14A).
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patrně pro představu měřítka a pro oživení v řezech a pohledech. 815 Důležité přitom je, že některé z plánů
sokolovny jsou Králíčkem signovány.816
Z provedeného archivního průzkumu ovšem plynou i další podstatné důvody. Prvním z nich je
Králíčkovo velmi aktivní a zanícené působení ve stavebním dozorstvu. V rámci této činnosti dokonce píše
dopis dodavateli tělocvičného nářadí či kreslí plány rozmístění stolů při zábavách. Ostatně právě Králíček a
nikoli Blecha je účasten kladení základního kamene i otevření budovy a při téže příležitosti jej zjevně dobře
informovaný Jan Podlipný ve slavnostním projevu označil, vedle stavebního rady Holuba a starosty jednoty
Filipa, za jednu ze tří nejdůležitějších postav pro její vznik. V následujícím období už byl Králíček jednotou
za projektanta budovy označován pravidelně, roku 1911 byl jmenován jejím čestným členem a jako dar za
svou práci dostal zlaté hodinky s věnováním. Obdobně o něco později Blechovu stavbyvedoucímu sokolové
věnovali zlatý prsten. Čestným členem byl sice jmenován i Matěj Blecha, ovšem až roku 1912 a patrně spíše z
pocitu určité "společenské nutnosti". Sokolové jej totiž jinak po otevření budovy téměř nezmiňují, a až roku
1920, při zmínce o Blechově úmrtí, konstatují že stavbu "provedl víceméně na svůj vrub". Důvodem
chladnějšího vztahu vůči Blechovi mohla být jeho neúčast na slavnostech spojených s kladením základního
kamene a s otevřením budovy a obecně snad i určitý "profesionální odstup", patrný například z dochované
korespondence a dalších vyjádření. Naopak u Králíčka členové správního výboru vždy zmiňují jeho velkou
ochotu a vstřícnost. Králíček byl také až do své smrti pravidelně žádán o veškeré další plány nejrůznějších
úprav budovy, a to včetně takových detailů, jakými byly závěsy na prosklené dveře velkého sálu, zádveří ve
vestibulu či umístění praporů v zasedací síni. Pravděpodobnost, že by skutečným autorem budovy byl
někdo jiný sice opravdu existuje, ovšem pohybuje se rozhodně spíše v řádu promile nežli procent.

Vraťme se však zpět na počátek roku 1909. Hned 12. února stavební úřad vyslovil souhlas s
předloženými plány. Sumu potřebnou na vybudování stavební části lázní odhadl rada Čížek na 65 000 K, na
strojní vybavení by dle něj bylo potřeba asi 40 000 K. Celková suma by tedy obnášela 105 000 K. Dvacátého
druhého března o věci jednala praesidiální komise, 26. března jej schválila městská rada a 5. dubna s ním
souhlasila i rada obecních starších.
V prvních měsících roku 1909 proběhla odkopávka staveniště a 22. dubna požádal Sokol městskou radu
o vypracování projektů na kanalizaci, vodovod a rozvod elektřiny. Následně, patrně na počátku října, byly o
totéž s odvoláním na vydaný dekret městské rady žádány městská vodárenská a kanalizační kancelář a
elektrické podniky.
V průběhu léta 1909 byla také vybírána firma na dodávku strojního zařízení celé budovy (ohřev vody,
topení, větrání). Ze tří konkurenčních nabídek bylo během srpna vybráno řešení nabízené První
českomoravskou strojírnou a to navzdory tomu, že bylo nejdražší. Údajně ovšem bylo také nejlépe navržené.
Velké slovo ve výběru dané firmy měl, stejně jako u dalších obdobných kroků, stavební úřad a to konkrétně
jeho první odbor, vedený už zmíněným Josefem Holubem. Ten přitom byl jako člen libeňského Sokola ve
zjevném střetu zájmů, což však patrně nikomu nevadilo a snad to bylo i bráno v potaz. Holub zde ostatně
nesledoval vlastní zájmy nýbrž zájmy jednoty, jejíž prospěšnost byla téměř všeobecně uznávána. Přesto by
bylo možné mluvit o velmi manipulativních praktikách. Vedle jednoznačného protěžování jedné konkrétní
strojírny se tento přístup projevil i při výběru provádějící stavební firmy (viz dále). Holub také prokazatelně
koncipoval prakticky veškeré žádosti jednoty adresované městské radě, na něž pak zhusta reagoval z pozice
přednosty prvního odboru stavebního úřadu. Současně začala i příprava oslav 25 výročí jednoty, v jejichž
rámci měl být položen základní kmen nové budovy. Citelně zintenzivnilo i sbírání potřebných finančních
prostředků a to prostřednictvím vypsané veřejné sbírky. Ustaveno bylo také stavební dozorstvo, které celou
stavbu za Sokol dozorovalo a řídilo. Jeho předsedou se stal Josef Holub.
815 Lukeš tento důležitý postřeh, stejně jako mnohé další, nikde systematicky nerozpracoval. Zmiňuje jej už ve svém článku z roku
1984, viz Lukeš, Svoboda (pozn. 809), s. 441 a pozn č. 8, s. 445. I na základě materiálu shromážděného v katalogu výstavy se přesto
jeví poměrně platný. Viz Lukeš, Havlová, Hnídková (pozn. 123), s. 4, 6, 8, 20, 40, 44, 52, 5455, 68, 86, 150, 154. Ve fondu Sokola
nacházíme charakteristické kresebné detaily především na plánech č. 2002, 2004, 2008, 2009, 3002 (zvláště 3002.7 a 3002.8), 3003.1,
3004.1, 4002, 4003, 4042, 5020, 6004 (na 6004.2 opět postavička).
816 Jde o plány č. 2002, 2008, 4004, 4037 a 6004. U plánů č. 5020, 6002, 6005, 6006 a 6007 Králíčkovo autorství zmiňují soudobé
archiválie, ale plány signované nejsou, respektive jsou signované někým jiným. Důvod signování plánů 2008 a 4037 by mohl být v
tom, že šlo o návrh truhlářských prvků a to prvků dodávaných patrně nikoli Blechou, nýbrž přímo pražskou Vychovatelnou. Asi
nejdůležitější plán 4038 jím ovšem signován není. U plánu 4004 není důvod signování zřejmý. Ostatní signované plány byly zjevně
vypracovány mimo Blechovu firmu.
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Dvacátého sedmého srpna a 5. září byly městskou radou schváleny hotové stavební plány. Jak už bylo
řečeno, byly oproti finálnímu návrhu v některých částech citelně pozměněny a to především s ohledem na
plány strojního zařízení, vypracované První českomoravskou strojírnou. Exteriéru budovy se týkala
především proměna zadních částí podélných fasád, kde spolu s dvěma rozměrnými komíny přibyly také
dva rozměrně štíty, v nichž jsou komínová tělesa ukrytá.
Na počátku září bylo vypsáno výběrové řízení na stavební firmu. Jak ovšem dokládají dochované
prameny, byla celá soutěž zmanipulovaná a od počátku se počítalo s firmou Matěje Blechy. Tato firma
mimochodem vypracovala stavební plány a rozpočty zcela zdarma, což samo o sobě implikuje budoucí
stavební angažmá. Pátého října 1909 schválila výstavbu budovy městská rada, což bylo jednotě i s přesnými
podmínkami výstavby oznámeno až dekretem z 25. října, tedy téměř měsíc po započetí prací.

Výstavba budovy
Samotná výstavba začala na počátku srpna. už 30. září 1909 byl na staveniště navážen stavební materiál.
Čtvrtého října začaly výkopové práce a vyzdívání základů z opuky na vápennou maltu a to v místě
severovýchodního nároží budovy. O týden později, 10. října byl slavnostně položen základní kámen.
Hloubka základu kolísá od 70 cm až po téměř 4 metry u citelně zahloubené kotelny. Průměrná hloubka
základu činí 12 metry a to v závislosti na kvalitě podloží, původní úrovni terénu a samozřejmě i v závislosti
na výšce a funkci zakládaných stavebních konstrukcí. Vlastní zdivo bylo patrně od základů vodorovně
izolováno nespecifikovanými deskami, snad určitým typem asfaltové lepenky. Zdivo bylo z větší části
cihelné, ovšem ve spodní části stěn v rovných, otvory neprolomených úsecích bylo vyzdíváno pro úsporu
cihel jako smíšené. Pojeno bylo vápennou a v důležitých místech cementovou či nastavovanou maltou. Pilíře
byly zděny z ostře pálených cihel. Hloubku základu i typ zdiva a malty zobrazují dochované plány ke
stavebním výkazům.817
Na konci října bylo zdivo přední části budovy dovedeno do výšky stropu přízemí (v projektu
označovaného jako suterén). Nad nárožními částmi budovy byly uloženy traverzy, do nichž byly následně
prováděny cihelné klenby. Nad východní polovinou jižní lázeňské místnosti bylo začato bednění
železobetonového stropu. Západní polovina budovy ovšem zatím nebyla prováděna, neboť zde bylo nutné
nejprve dokončit odkopávku. Následně zde byly kopány a vyzdívány základy. Na úplném konci října také
začala práce na kanalizaci.
Prakticky současně se započetím výstavby byly navrženy první změny. K drobnějším patřilo prolomení
vstupu z vestibulu (101) do místnosti plánované jako šatna a kancelář (102). Zároveň bylo rozhodnuto o
provedení krovu nad sálem v podobě krovu železného, což znamenalo zvýšení o 7 500 K. Plánované tři
plamencové kotle bylo rozhodnuto nahradit pěti článkovými litinovými kotli značky Rapid. Současně bylo
rozhodnuto vytápět lázně, kvůli nemožnosti umístit v nich radiátory, horkým vzduchem. Změnou bylo i
umístění železné lávky do kotelny. Rozhodnuto bylo také o změně síly stěn. V nárožních částech budovy
mělo být zdivo v přízemí silné pouze 75 a v patře 60 cm namísto plánovaných 90 cm, naopak zdivo schodišť
mělo být vyzděno namísto plánovaných 45 cm silné 60 cm.
Současně probíhalo jednání ohledně smlouvy o služebnosti lázní. Smlouva, která ošetřovala práva a
povinnosti obce i jednoty ve vztahu k obecním lázním umístěným v budově, byla po mnoha jednáních a
úpravách návrhu podepsána až na počátku roku 1911.
V průběhu listopadu byla dokončena většina výkopů pro základy v zadní části budovy, následovalo
jejich zdění a vyzdívání stěn přízemí. V přední části budovy bylo vyzděno zdivo prvního patra a nad
rohovými místnostmi byly položeny dřevěné stropnice. Ty byly v celé stavbě používány ve dvou velikostech
podle rozponu. Větší o průřezu 20x30 cm, menší o průřezu 18x24. Prováděno bylo i šalování a následně
betonování železobetonových stropů nad budoucími lázeňskými místnostmi a pod budoucími záchody ve
druhém patře. Betonovány byly též průvlaky pod budoucími podélnými zdmi malého sálu ve vestibulu a
připravováno zde bylo šalování stropu. V té době pracovalo na stavbě přes sto pracovníků. Práci ovšem
následně poněkud zbrzdilo chladné, částečně dokonce mrazivé počasí. Přesto pokračovala práce na
kanalizaci a zděných kanalizačních kanálech, velké topné komoře a ventilačních kanálech, kouřových
817 Provedený stav zachycují především plány k výkazům (č. 30073009). Plánovaný stav, často i aktualizovaný podle skutečného
stavu, zachycují především prováděcí plány (č. 3005).

296

kanálech a také na zadních schodištích, kde byly do vysekaných kapes usazovány kamenné stupně. Stále,
prakticky až do jara, pokračovala odkopávka pozemku a to nyní mimo vlastní budovu. Tuto práci prováděli
nezaměstnaní v rámci městem vyplácené podpory. Ti také podle všeho prováděli některé výkopy v budově
(kanalizace, kanály, základy příček atp).
Rozhodnuto bylo o dalších změnách projektu. V krajních částech průčelí a západní fasády byly v patrech
provedeny původně neplánované okenní otvory. Tato pro architektonické řešení průčelí dosti podstatná
změna přitom kupodivu zřejmě nevzešla z požadavku Sokola nýbrž z iniciativy projektující firmy. Změnu
provádějícím zedníkům sdělil Jan Tumpach. Zda s touto dosti zásadní změnou souhlasil i Emil Králíček není
jasné. Další změny jsou méně podstatné. Změněna byla trasa kouřových kanálů od kotlů v kotelně a došlo i
k několika dispozičním změnám (přesunutí čítárny, prohození prádelny a žehlírny). Rozhodnuto bylo také o
zrušení bočních částí galerie malého sálu a uvažováno bylo o zřízení nakonec realizovaného výtahu pro
nářadí.
Pokračovala i další jednání, konkrétně s Elektrickými podniky o podobě plánované elektroinstalace.
Navzdory už prováděné kanalizaci byl až na konci listopadu hotov projekt kanalizace a vodovodu. Dosud
zřejmě z části funkční kanalizace měla být prováděna z části pomocí kameninových rour o průměrech 20, 15,
12,5 a 10 cm, z části pomocí trubek litinových o stejných průměrech.
I práci v prosinci výrazně limitovalo počasí. V zadní části budovy pokračovalo zdění v úrovni prvního
patra, betonovány byly stropy nad vestibulem, příčnou chodbou a galerie v sále, šalován byl strop nad
jižním přísálím a položeny stropnice nad zadními nárožními místnostmi v patře. Rozhodnuto bylo o tom, že
schodiště ve vestibulu, projektované jako zděné s žulovými stupni, má být obloženo Sliveneckým
mramorem, čímž se měl plánovaný náklad schodiště ve výši 1753, 73 K zvýšit na celých 7759, 40 K, tedy
téměř na pětinásobek.
V lednu 1910 pokračovalo zdění budovy v úrovni druhého patra. V průčelí byl betonován pas termálního
okna. Nad rohovými místnostmi byly položeny stropnice. Zabetonovány byly stropy nad prádelnou,
kotelnou, žehlírnou, podsálím (tj šatnami), severním přísálím a severním zadním schodištěm. Šalován byl
strop jeviště a pas nad ním, průvlak nad zasedací síní a strop nad příčnou chodbou ve druhém patře.
Pracovalo se na kanalizačních a ventilačních kanálech, velké topné komoře a na podezdívkách kotlů v
kotelně. V sále byly v rámci zdění obvodových stěn a betonáže nosné desky galerie osazeny "nosiče" pro
tělocvičné nářadí. V prádelně a kotelně byla v západní stěně dodatečně prolámána okna. Kromě toho byla
přeložena kuchyně z místnosti 209 do místnosti 217 se záměrem místnosti při ulici pronajmout. To si
vyžádalo také prolomení vstupu do severního přísálí. Obec byla požádána o vyplacení první části slíbeného
příspěvku, k jehož výplatě došlo až v průběhu března.
V únoru pokračovala práce na schodištích. Betonovány byly stropy nad druhým patrem (pod
plánovanými bočními částmi galerie malého sálu), zábradlí galerie velkého sálu, boční galerie ve vestibulu,
dlážděny a omítány byly kanalizační a ventilační kanály. V přízemí byly prováděny segmentové klenby, z
části do traverz. Po dlouhé době se díky mírnému oteplení pracovalo také na obvodovém zdivu a to
konkrétně na podélných stěnách sálu, které byly hotovy velmi rychle. Následně bylo dokončeno zdivo
třetího patra v přední části budovy a začalo zde budování betonových stropů. Současně začala montáž
železného krovu nad velkým sálem. V podsálí začala výstavba zdi dělící mužské a ženské šatny. Rozhodnutí
o jejich přeložení z obou přísálí do prostoru pod sálem kupodivu není v pramenech nikterak zmíněno.
Tato změna patrně souvisí s předchozím rozhodnutím o přeložení kuchyně. Není ovšem jasné, nebyloli s
ní ve skutečnosti počítáno od počátku. Šatny v suterénu pod sálem totiž má už nejstarší Králíčkův návrh
budovy. Také v případě nádrží na vodu bylo už od schválení nabídky První českomoravské strojírny jisté
jejich umístění na půdu, ovšem přesto byly nárožní místnosti v patře i nadále označeny jako "rezervní pro
lázně". Přeložení šaten si nevyžádalo prakticky žádné stavební úpravy, přeložení kuchyně pouze malé
(prosekání zdiva pro komín, proražení vstupu z přísálí). Důvodem nepřiznání záměru využít prostor pod
sálem mohlo být to, že Sokol při jednáních o finančním příspěvku města na vybudování lázní opakovaně
uváděl, že obec bude využívat celé přízemí (resp. suterén). Využití zadních nárožních místností v patře pro
nádrže na vodu je zase zmíněně ve schváleném programu lázní. K přesunutí šaten do přízemí přitom došlo
po přiznání první splátky, která činila 70% příspěvku města a to navíc bez jakékoli zaznamenané debaty na
dané téma ve správním výboru či ve stavebním dozorstvu, což je možná indicie vůbec nejsilnější.
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Kromě toho bylo rozhodnuto o několika menších změnách projektu. Na železném krovu nebylo možné
použít původně plánovanou prejzovou krytinu a dokonce ani dvojitou krytinu taškovou, neboť na takové
zatížení nebyl krov počítán. Bylo proto rozhodnuto použít dodnes na přední části budovy dochované ražené
tašky. Parketová podlaha v sále měla být kladena do asfaltu, v malém sále na dřevnou (jalovou) podlahu.
Pokračovala i jednání s obcí ohledně hrazení nákladů na vodovod a následně bylo vypsáno ofertní řízení.
Stanoveno bylo datum otevření budovy a postupně bylo připravováno její slavnostní otevření.
Počátkem března začalo budování krovu nad přední částí budovy a následně byl dokompletován i krov
nad částí zadní. Ještě předtím byly položeny stropnice nad malým sálem. Po dokončení krovu byly zděny
štíty a komíny. Tesaři následně laťovali a v polovině března začal pracovat pokrývač, který zřejmě krytinu
nejprve položil provizorně. Zhruba o týden později začali pracovat klempíři a to jak na střeše, tak na fasádě
při lemování říms, kladení parapetů atp. Betonáři svou práci až na několik menších betonových desek
ukončili hned na počátku měsíce. Ke konci března je pak uvedeno betonování stropu kanálů pod lázeňskými
místnostmi. Zděny byly příčky v prvním patře v přední části budovy a v podsálí. Současně s touto příčkou
byla zděna i velká topná komora. Tenkými příčkami byly zazděny boční části galerie malého sálu a
vyzdívána byla i jeho okna. Po dokončení krovu a latí tesaři začali "zaklápět" stop v úřadovnách v prvním
patře. V celé budově také hned od počátku měsíce začalo osazování okenních rámů. Vyzdívány byly drobné
soklíky určené pro tělesa ústředního topení. Na konci měsíce začali pracovat "rabicáři", kteří z "rabitzovy
hmoty" prováděli především větrací kanály v přízemí a kromě toho později i strop velkého sálu a další
konstrukce. Omítání interiérů začalo omítkou kotelny a téměř současně začalo i omítání šaten. Následně
byly omítány žehlírna a prádelna. Na jižní straně budovy začato budování lešení pro omítku fasád.
Vlastnímu omítání předcházelo vyzdění korunních říms, které byly prakticky okamžitě i omítány a
štukovány. Po té pokračovalo omítání ploch pod nimi. Kromě průčelí byla takto omítána také boční fasáda
zadní části budovy nad jižní terasou. Začala i montáž strojního zařízení a to usazením nádrží na vodu.
Následně byly přiváženy a usazovány na místa radiátory, patrně byl montováno i k nim vedoucí potrubí a
začala montáž kotelny. Pracovali i elektrikáři, zatím pravděpodobně především na elektrickém rozvodu,
respektive na trubkách, jimiž byl později elektrický rozvod protahován. Už při betonáži jednotlivých stropů
je opakovaně zmiňováno pokládání "potrubí" pro elektrický rozvod.
Z jednání v daném měsíci můžeme zmínit rozhodnutí finančního odboru jednoty, provádět vyhlášenou
sbírku mj. pomocí aktivního oslovování podniků i jednotlivců. Dohodnuta byla změna řešení vytápění
malého sálu a zasedací síně. Současně Sokol žádal obec, aby mu bylo svěřeno dokončení lázní ve vlastní režii
s tím, že mu město následně vyplatí na strojní vybavení lázní vyčleněnou částku. K tomu se opět dochoval
podrobný rozpočet stavebního úřadu. Město tento postup v květnu schválilo a práce pak prováděla firma
Blecha. Už v březnu bylo také Blechovi svěřeno dokončení zbývající části kanalizace.
I v dubnu pokračovalo omítání interiérů a fasád budovy. Už na sklonku března je zaznamenána práce na
sgrafitu v průčelí. Štukatér vytvářející náročněji řešená štuková pole je na průčelí doložen až na konci
měsíce. Omítání se současným vyzdíváním říms a atik nyní probíhalo na všech třech stranách přední části
budovy. Na zadní části budovy byly omítány její podélné stěny nad oběma terasami a to samozřejmě včetně
obou komínových štítů. Intenzitu práce na fasádách dokládá deset zaznamenaných fasádníků. Na konci
měsíce už bylo u jihovýchodního nároží sneseno lešení do úrovně prvního patra. Současně byly vyzděny
atiky jižní terasy a po té omítána jižní fasáda pod nimi. Postup omítání exteriéru byl mimochodem zjevně
vázán na přemisťování dřevěného lešení. Na jižní terase a také v malém sále byl proveden izolační škvárový
beton. V interiéru pokročilo omítání ze zadní do přední části přízemí a současně omítání začalo i v úrovní
třetího patra, jednak v obou předních schodištích a dále na galerii malého sálu, obě předtím z ní oddělené
místnosti do toho počítaje. Následně byly omítány prostory druhého patra a také malý sál, kde je nejprve
zmiňováno omítání stropu "sádrou" a následně i omítání stěn.
Tesaři dokončili helmice ventilační věžičky a "věží" v průčelí. Následně je klempíř, který samozřejmě
pokračoval i v kladení žlabů a lemování říms, pokryl plechem a "pomědil". Teprve v dubnu také začal na
definitivní krytině pracovat pokrývač. Zmíněn je i asfaltář kryjící terasy lepenkou. Souběžně tesaři podle
aktuální potřeby pokračovali zaklápěním a následně podbíjením dřevěných stropů a bednili krovy plochých
střech nad těmi částmi, které nebyly zastropeny pomocí železobetonu. V polovině měsíce provedli lávku na
půdě nad velkým sálem. Pokračovalo i osazování okenních rámů.
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Rabicáři dál prováděli topný kanál v šatnách a následně v přilehlé předsíni v přízemí a souběžně další
začali provádět větrací kanály nad velkým sálem. Pokračovala i práce montérů kotelny a ústředního topení,
osazovány byly ventilační mřížky, zaznamenána je činnost elektrikářů a nově je zmíněn zámečník, který
osazoval zábradlí předních schodišť. Ihned po vydání příslušného dekretu městské rady začala na
vodovodu pracovat firma Josef Kovanda, která předtím zakázku získala na základě ofertního řízení. Pro
nejrůznější rozvody byly do zdiva sekány rýhy, což znamenalo při tehdejších, naprosto manuálních
postupech, až neuvěřitelné množství práce. Tyto rýhy byly v lázních omítány cementovou maltou a
následně, po vyzkoušení hotového rozvodu, byly tyto rozvody v ponechané dutině cihlami na plocho
zazděny. Na půdách byla prováděna dlažba půdovkami. Tato práce se protáhla na několik měsíců, protože ji
brzdilo vytváření násypu tvořeného především sutí a dalším stavebním odpadem.
První českomoravské strojírně bylo obcí zadáno zařízení na automatické měření kondenzované vody a
strojírna získala i zakázku na zařízení sušárny a prádelny, na něž bylo vypsáno ofertní řízení. Stavební
dozorstvo mimo to rozhodlo o zřízení skladu paliva a o vybudování členských sprch.
V květnu omítání interiérů i fasád značně pokročilo. S výjimkou části zábradlí a spodní části stěn velkého
sálu, zábradlí galerie malého sálu, vestibulu, zasedací síně, jižních lázní a dalších menších souvisejících
prostor, byly na konce měsíce omítky téměř dokončeny. Ve velkém sále omítání dlouho brzdilo provádění
rabicové konstrukce stropu, která byla hotova zhruba v polovině května. Už předtím ovšem byly omítány a
štukovány dokončené části stropu a díky tomu byla jeho omítka hotova pouze několik dní po ukončení
práce rabicářů. Z téhož důvodu začalo ve velkém sále už zhruba týden před dokončením omítky stropu i
omítání stěn. Omítána byla i obě přísálí, zadní schodiště a už předtím i jeviště a nad ním situovaná galerie
hudebníků. Rabicovány a následně omítány či štukovány byly také galerie a jejich zábradlí, oblouk jeviště a
strop vestibulu, betonová část stropu a předstupující horní části stěn v zasedací síni a také příčky mezi
záchody v prvním i druhém patře. Až v posledním týdnu bylo začato omítání lázeňských místností.
Na konci května začalo malování budovy a to výmalbou velkého sálu. Pracovat začal i natěrač, který
prováděl především nátěry průběžně dodávaných okenních a dveřních konstrukcí, stejně jako už osazených
okenních rámů. V přízemí byly planovány násypy pod podlahy a v patrech tesaři kladli polštáře fošnových
podlah. V lázních byly betonovány "vaničky" sprch i van a následně byly "štukovány" cementovou kaší.
Zděny zde byly příčky mezi lázeňskou místností, šatnou a záchody. Pokračovala i práce na technickém
vybavení a s ním souvisejících rozvodech. Dvacátého osmého května úspěšně proběhla topná zkouška.
Následně bylo potrubí zazdíváno, radiátory odmontovány a natírány a v místech jimi doposud zakrytých
byly prováděny omítky.
Hned na počátku měsíce byla dokončena omítka jižní fasády a následně začalo omítání fasády západní.
Jako poslední byla omítána severní fasáda. Začato bylo i omítání soklu. Dlouho trvaly práce na střední části
průčelí. Sgrafito bylo dokončeno prakticky po měsíci práce, 21. května. Těsně předtím by osazen také
bronzový reliéf a železná konstrukce termálního okna. Prakticky současně skončil svou práci pokrývač.
Pokračovalo betonování škvárového betonu na obou terasách. Následně je opět zaznamenáno pokládání
lepenky a provádění násypu a ornice. Ve druhé polovině května začal být budován přístavek s jižním
vstupem do lázní a na samém konci měsíce začala i výstavba severního. U jižního byl současně prováděn
krov.
Stavebním dozorstvem bylo jednáno o pronájmu místností v severovýchodním nároží úřadu práce, který
v budově hodlal zřídit svou pobočku. Úřadovna v budově následně opravdu umístěna byla, ovšem v
opačném, jihovýchodním nároží. Dozorstvo také uznalo za potřebné vytvořit před hlavním průčelím
"sádek". Návrh úpravy prostoru před budovou měl obstarat Emil Králíček. S obcí také stále probíhalo dosti
bezvýsledné jednání o výši stočného za dobu výstavby a o odpuštění či snížení dalších dlužných poplatků.
V průběhu června byly omítky uvnitř i vně hotovy. Nejdéle prováděn byl sokl a také čtveřice soch v
průčelí, které začal štukatér po předchozím vyzdění modelovat až na počátku června. Kompletně dokončeny
byly přístavky vstupů do lázní a začato bylo skladiště paliva. Poslední prací klempířů byly drobné markýzy
nad vstupy. Omítání velkého sálu bylo dokončeno 11. června a téhož dne začalo omítání stěn vestibulu. Až
po dokončení omítek začalo budování schodiště ve vestibulu, neboť tomu evidentně předtím bránilo lešení.
Dokončeny byly rabicové příčky v záchodech v patře a u záchodu vedle kuchyně (tj. místnosti 217) i v
lázeňských prostorech, kde byly zároveň budovány betonové stěny jednotlivých kójí.
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Malíři v práci pokračovali malým a velkým sálem a kromě toho i přísálími, jevištěm, příslušnými částmi
průčelí, jednotlivými chodbami a schodišti a budoucí sborovnou (306 a 307). Už zmíněné natěrače, kteří ještě
před prováděním nátěrů a fládrů dveřní a okenní výplně brousili a tmelili, doplnili i truhláři, kteří svou
práci na stavbě začali "tříděním" okenních křídel a kontrolou jejich doléhání a následně obíjeli zárubně dveří
deštěním a osazovali dřevěné parapetní desky. Do zkompletovaných dveřních zárubní zámečník zapouštěl
kování a kromě toho dokončil téměř všechna kovová zábradlí schodišť. Překvapivě rychle pracovali sklenáři,
kteří zasklil většinu oken v budově během jediného týdne a následně se věnovali vitrážovému oknu v
malém sále. Tesaři pokládali podlahy, kladeny byly cihelné dlažby v bytech v přízemí a začaty byly i dlažby
terazzové a granolitové.
Montéři První českomoravské strojírny dokončovali drobné nedodělky, především izolace rozvodů,
opláštění kotlů atp. Devátého června byl hotov vodovod a začalo jeho zazdívání. Pokračovalo i zazdívání
rozvodu ústředního topení a osazovány byly špalíky pro upevnění záchodových mis. V prádelně byla
upravována kanalizace. Pokračovala práce na kanalizaci a elektrickém rozvodu.
Na nátěr radiátorů, dodání tělocvičného nářadí a výtahu na nářadí byly vypsány oferty. Jednáno bylo o
pronájmu místností úřadu práce a městské spořitelně. Urychleně jednáno mělo být o úpravě pozemku před
budovou a obec byla zároveň požádána o obstarání vhodných rostlin k osázení teras a balkonu v průčelí,
kde byly jmenovitě žádány čtyři bobkové stromky. Obci byla předložena žádost o schválení odchylek oproti
schválenému projektu.
V podobném duchu pokračovaly práce na budově i v červenci. Na přelomu června a července pracoval v
bytech v přízemí kamnář. Pokračovala i práce na terazzových, granolitových a nově i betonových
podlahách. Intenzivně se pracovalo i na vestibulu, kde bylo především budováno schodiště. V obou sálech a
zasedací síni byla kladena parketová podlaha, následně hoblovaná a napouštěná. Malíři malovali záchody v
prvním patře, zasedací síň, vestibul a pokračovali i ve výmalbě chodeb. V práci pokračovali natěrači,
zámečník, elektrikáři, sklenáři a truhlář, který v přízemí u pokladen a záchodů osazoval dřevěné příčky a na
zábradlích dubová madla. Dodán byl nábytek do zasedací síně. Natírány a montovány byly radiátory a stále
byly zazdívány rozvody. V polovině června začalo i obkládání stěn v sálech "linkrustou" a v lázních
keramickým obkladem. Zahájena byla i práce na výtahu na nářadí a na montáži zařízení prádelny a sušárny.
Dodán byl sporák do kuchyně a namontovány byly motory ventilátorů. Jednotlivé prostory v budově byly
čištěny. Pokračovala práce na skladu paliva a začala i úprava prostoru před budovou. Projednáno bylo
zadání nátěru radiátorů, dodání záclon (tj. rolet) i objednávka nábytku. Zintenzivnila i příprava slavnostního
otevření, v jehož rámci byla na pronajatém hřišti budována dřevěná tribuna a pokračovala dobře
dokumentovaná jednání se spořitelnou o pronájmu místností.
Jedenáctého srpna se konala koulaudace budovy a následně 14. a 15. srpna její slavností otevření. Mnohé
práce byly dokončeny těsně před těmito dvěma daty a některé dokonce pokračovaly i po otevření budovy.
Například podlahy byly dokončeny v pátek 12. srpna. Do poslední chvíle pracovali truhláři, natěrači, malíři,
obkladač atp. Elektrikáři, kteří byli na stavbě běžně dva až tři, jsou v jednom dni posledního týdně před
otevřením zaznamenáni v počtu sedmi osob. Do poslední chvíle pracovali i montéři První českomoravské
strojírny, kteří jako poslední práci osadili mandl a to v neděli 14. srpna. Od druhého srpna bylo osazováno
tělocvičné nářadí. V lázních byly osazovány baterie, vany, záchodové mísy, krycí plechy a "cedníky".
Některé práce vyvolalo pronajmutí místností spořitelně a úřadu práce. Umístění jeho pobočky vyvolalo
přesunutí bytu lázeňského a zmenšení bytu sluhy (sokolníka). To si, vedle bourání a zazdívání vstupů,
vyžádalo i výrazné předělání nedávno hotových kachlových kamen a s tím související úpravy podlah. Tyto
úpravy pokračovaly ještě zhruba týden po otevření budovy. Vysloveně heroický výkon podal například
jakýsi obkladač, který při opravě dlaždic poškozených osazováním baterií pracoval v kuse 28 hodin
(konkrétně den a dvě noci).

Budova po dokončení – shrnutí
Výsledné řešení budovy se od původně navrhovaného v mnoha ohledech liší. To samozřejmě souvisí s
postupně krystalizujícími provozními a technickými ohledy či požadavky. Zároveň ovšem můžeme sledovat
velmi výraznou stylovou (výtvarnou) proměnu. Pokud byl úplně první návrh až proklamativně secesní a
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následně vypracovávané přípravné kresby pracovaly s variantami působícími téměř novobarokně či
novorenesančně, schválený návrh se opět, především v dekoru, vrací k secesi. Kompozice hmot ovšem
odpovídá historizujícímu pojetí. Fasádě dominuje dvojice "věží" flankujících střední část průčelí a další
drobná věžička zdobí budovu v ose, na hřebeni střechy. Střed průčelí je kromě toho završen antikizujícím
trojúhelným štítem, pod ním nacházíme v secesi hojně používaný ovšem původně antický útvar termálního
okna a ještě o úroveň níže je obvodová stěna vůči příchozímu téměř barokně konvexně vypjata. Formou
historismu je nakonec nepochybně i převýšený valbový krov krytý prejzy. Řešení průčelí i interiérů pak
prokazuje značnou snahu po reprezentazivnosti.
Původnímu řešení ve stylu geometrické secese, pracujícímu především s jednoduchými, v pravoúhlém
rastru komponovanými hmotami a otvory, se ve schváleném návrhu blíží pouze krajní hranolovité, okny
neprolomené úseky průčelí. Kromě toho nalezneme ve schváleném návrhu na průčelí secesní detaily,
například dveřní výplně, vystupující, hrubě opracované kvádry ve spodní části nároží, použitý štukový
dekor atp. Dělením okenních výplní do relativně malých čtvercových tabulek shodné velikosti pak návrh
silně připomíná architekturu anglosaských zemí.
Ještě dosti odlišně působí realizovaná podoba, která daleko zásadněji pracuje s pravoúhlými vpadlými i
vystupujícími poli, ovšem zároveň zde došlo k ještě citelnějšímu opuštění původní sevřenosti budovy, neboť
byly okenními otvory narušeny krajní části průčelí. V interiéru pak nalezneme prvky, které už mají poměrně
blízko k architektonickému kubismu v té podobě, kterou Zdeněk Lukeš spojuje s tvorbou Emila Králíčka. To
se týká především nahrazování měkce oblých tvarů ve schváleném projektu, tvary pravoúhlými či přímo
ostrohrannými v realizované podobě, konkrétně například ve tvaru štítů nad předními schodišti, tvaru
helmic trojbokých rizalitů, půdorysného utváření galerie velkého sálu či realizovaného řešení schodiště ve
vestibulu.
V prvních návrzích značně progresivní pojetí se tedy ve schválené podobě stává o poznání
konvenčnějším, aby byl ve výsledné podobě opět posouván směrem k řešení měně konvenčnímu. Jistě
přitom nechybíme, budemeli považovat tendování ke konvenčnějšímu řešení za výsledek tlaku investora, v
našem konkrétním případě asi především starosty Filipa, zatímco následné posouvání výtvarného řešení
směrem k méně tradičnímu je jistě pro změnu výsledkem dílčích změn, odrážejících především architektovu
výtvarnou představu. Tento "dvojitý obrat" přitom můžeme u architektonických realizací sledovat častěji než
by se zdálo a je dokonce do jisté míry typický.818
Jak už bylo řečeno, byla novostavba navržena značně velkoryse. Navíc je patrná snaha maximálně
zdůraznit čelní část budovy. Právě při průčelí je sokolovna nejvyšší i nejširší, má bohatě komponovaný
obrys i hmotu a je i suverénně nejbohatěji zdobena. Také bezprostředně navazující prostory, především
vestibul se vyznačuje podobnou, téměř marnotratnou reprezentativností. Vedle velikosti samé zajišťuje ve
vestibulu značnou reprezentativnost především zde umístěné schodiště, obložené červeným mramorem.
Jeho cena se oproti původně plánované omítané podobě vyšplhala na téměř pětinásobek a spolu s
rozhodnutím o použití ocelového krovu nad velkým sálem jde zřejmě o nejnákladnější změnu celého
projektu.
Náročnost zvoleného řešení se ovšem projevuje i ve zvoleném měřítku celé budovy. Výška jednotlivých
podlaží odpovídá, s výjimkou posledního, zhruba pěti metrům. To je jistě opodstatnitelné u tělocvičných
prostor, méně už u místností kancelářských, lázeňských atp. Velikost budovy se přitom nezanedbatelným
způsobem projevovala a dodnes projevuje na značných provozních nákladech.
Vedle vlastního architektonického pojetí můžeme sledovat i zajímavý důraz na technologickou
modernost. Ta se projevuje například v použití ocelového krovu, betonových stropů, ústředního topení a
větrání, velkoryse provedených a vybavených lázeňských místnostech, výtahu na nářadí, v plochých
osázených střešních terasách atp. Právě tyto prvky byly přitom, vedle pouze obecného poukazu na moderní
vzhled, u novostavby obvykle zmiňovány jako její zásadní klady a to jak v tiskovinách a vyjádřeních jednoty
tak v článku podepsaném Matějem Blechou a publikovaném roku 1911 v časopise Architektonický obzor.819
Použití těchto moderních prvků přitom přinášelo nejrůznější komplikace a zpravidla bylo navíc dražší než
prvky tradiční. Volba ocelového krovu znamenala nutnost využít jinou než původně plánovanou střešní
krytinu a ocelový krov byl navíc citelně dražší. Totéž platí o betonových stropech, které byly, jistě kvůli ceně,

818 Za toto upozornění vděčím a velmi děkuji Petru Mackovi.
819 Viz Blecha (pozn. 388), s. 1213, 2122.
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v přízemí v méně důležitých místnostech z části nahrazeny cihelnými klenbami a v patrech v nárožních
místnostech dřevěnými stropy.
Jak už bylo zmíněno, nedostatečně dimenzovanými se ukázaly kotle sloužící k vytápění budovy,
respektive otopný systém jako takový. Jak ukázalo měření provedené při topné zkoušce roku 1912, ani po
několika hodinovém a jistě usilovném přikládání pod kotle nebylo v některých místnostech dosaženo
předepsaných teplot, přestože teplota vzduchu v okolí budovy zdaleka nedosahovala udávané minimální
hodnoty 20°C ale pohybovala se v průběhu zkoušky od 5 do 2,5°C. Ilustrativní je také fakt, že komisi
zjišťující množství odebraného tepla překvapila při prvním měření kondenzované vody dosti vysoká
naměřená hodnota, vysvětlená tehdy vysycháním nově postavené budovy. V následujícím roce byla přesto
naměřena hodnota ještě vyšší a to dosti citelně. V době, kdy byla budova užívána jako lazaret a bylo nutné ji
vytápět na vyšší teplotu a navíc nepřetržitě, došlo dokonce vlivem přetěžování systému ke zničení kotlů a
bylo nutné je nákladně nahrazovat novými.
Problémy s vytápěním jistě souvisely jednak s velikostí jednotlivých místností, s členitým objemem
budovy, znamenajícím zpravidla i větší tepelné ztráty, ale asi nejpodstatněji mohly být ovlivněny použitými
materiály. Betonové stropy byly tepelně izolovány pouze škvárovým betonem, přičemž tento materiál sice
má lepší izolační vlastnosti než beton samotný, ovšem přesto rozhodně nejde o příliš optimální řešení. Ještě
větší tepelné ztráty pravděpodobně znamenal a dosud znamená rabicový strop nad sálem, který je izolovaný
pouze nevelkou vzduchovou mezerou, neprovedenou navíc po celé ploše a s řadou tepelných mostů.
Velkým tepelným ztrátám nadto jistě napomáhají rozměrné, z části dokonce pouze jednoduché okenní
výplně. Použitý a jistě pečlivě provedený výpočet potřebné tepelné energie, byl přitom velmi
pravděpodobně optimalizován právě pro budovy stavěné pomocí klasických materiálů, nikoli pro
mohutnou, samostatně stojící a velmi členitou stavbu, vybudovanou navíc pomocí materiálů s velmi
špatnými tepelněizolačními vlastnostmi. Navíc patrně nebylo počítáno ani s jakoukoli výraznější rezervou,
natožpak s eventuálním odlišným užíváním budovy.
Také ventilace budovy zřejmě nefungovala úplně spolehlivě. Nedostatečného větrání šaten se týkaly
opakované stížnosti a hned v roce 1913 dokonce došlo k určitým nespecifikovaným úpravám ventilačního
systému. Problematickým se ukázal i výtah na nářadí a proto byl roku 1919 demontován. Ploché střešní
terasy byly zřejmě osázeny pouze dosti krátkou dobu a následně byl odstraněn i násyp, jistě v souvislosti s
opravami lepenkové krytiny. Dané řešení způsobovalo při přívalových deštích zatékání, na severní terase do
té míry, že bylo nutné po zhruba deseti letech přistoupit ke složité a velmi nákladné opravě, spojené nakonec
s nástavbou nového sálu. Obdobně jako špatné dimenzování otopného systému či problémy s ventilací, ani
hydroizolace střešních teras zjevně nebyla provedena dostatečným způsobem a s použitím vhodných
materiálů. Zvolená řešení přesto nelze označit za principiálně špatná a řada z nich dnes patří k běžně
využívaným (betonové stropy, ploché zatravněné střechy, nucená ventilace místností). Spíše lze nadneseně
říci, že zde myšlenka značně předběhla technologické možnosti.
Shrnutí stavebního a technického řešení budovy: Budova byla založena na základech o mocnosti cca 12
m. Některé konkrétní části základu mají výjimečně pouze 70 cm, jiné (kotelna) téměř 4m. Základ byl
proveden z lomového zdiva a pojen vápennou maltou. Nadzemní část zdiva byla patrně od základu určitým
způsobem izolována. Samotné zdivo je cihelné, pouze ve spodních částech většiny přímo vedených stěn
smíšené.820 Malta byla většinou vápenná, na namáhaných místech nastavovaná či, především u pilířů, přímo
cementová. Pilíře byly zděny z ostře pálených cihel, překlady jsou většinou provedeny pomocí traverz,
pouze u otvorů završených obloukem betonové. Stropy jsou z větší části betonové, tvořené železobetonovou
deskou, nesenou dosti subtilními průvlaky a trámci. Ty přitom zřejmě minimálně z části obsahují železné
traverzy.821 Dle původních plánů má deska nad přízemím tloušťku 12 cm. Betonové stropy nad nejvyššími
patry 10, případně 6 cm.822 V přízemí v bočních úsecích příčné chodby (č. 120 a 124) byla provedena
820 Jedná se především o podélné stěny. Smíšené zdivo bylo dle stavebního deníku provedeno do výšky 165 cm, pouze u bývalých
lázeňských místností s výše položenými okny do 195 cm a u otvory nečleněných stěn mezi šatnami a bývalými lázeňskými
místnostmi do výšky 259 cm.
821 Na plánu 3003.4 jsou traverzy zakreslené v rámci betonové konstrukci galerie velkého sálu. Zda totéž na tomto plánu platí o i
stropu vestibulu není jisté, zdá se to ovšem pravděpodobné. Na ostatních plánech není identifikace zakreslené konstrukce zcela
jasná. Archivní materiály kromě toho opakovaně zmiňují použití traverz ve zjevně betonových průvlacích podest a mezipodest
schodišť. Žádný stavební deník bohužel jinak konkrétně neuvádí materiál použitý na betonové konstrukce, tj. ani armovací železo
ani případné traverzy. To může být dáno tím, že betonové konstrukce pro Blechu pravděpodobně prováděla jako subdodávku jiná
firma, snad Pražská společnost pro stavby betonové a železobetonové.
822 Statický posudek z roku 1978 hovoří u stropu jižního přísálí o desce 7 cm silné, statický posudek z roku 2005 uvádí tloušťku 9 cm,
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segmentová klenba a v bývalých bytech v přízemí (místnosti č. 102, 122, 105108) byly provedeny klenby do
traverz.823 Ve vyšších patrech jsou v nárožních částech budovy a nad malým sálem stropy dřevěné. 824 Nad
velkým sálem byl strop proveden z dvojité rabitzové konstrukce (v zásadě omítané pletivo). Tato hmota byla
kromě toho hojně využita i na různé příčky a dále na topné kanály. Krov nad velkým sálem byl provedený
jako ocelový, na ostatních částech budovy klasický, dřevěný. Krytina byla původně na většině budovy
pálená ražená. Krytina bání trojbokých rizalitů, markýz nad vstupy, přístavků vstupů do lázní a veškerého
oplechování byly ze zinku nebo pozinkovaného plechu, v obou případech natřených zelenou barvou
imitující měděnku.825 Ploché terasy byly kryty lepenkou s násypem, jehož nejsvrchnější část tvořila ornice,
podle všeho osázená a snad i zatravněná. Omítky byly původně na exteriéru téměř určitě režné, z říčního
písku, často pracující s hrubým či jinak strukturovaným povrchem, v interiéru ve významnějších prostorách
zdobené jednoduchým geometrickým štukovým ornamentem a ve většině místností navíc dekorované
secesní výmalbou, v podružnějších prostorách velmi jednoduchou. Podlahy byly terazzové, granolitové či
prostě betonové, v sálech a v zasedací síni parketové, nad dřevěnými stropy z větší části jednoduše fošnové,
v přízemí v bytech z části dokonce cihlené s vloženou lepenkovou izolací. S výjimkou chodeb, schodišť a
vestibulu byly dřevěné okenní konstrukce zdvojené a z vnějšku natřené bílou či světle krémovou barvou. V
lázních byly vnitřní části okenních konstrukcí natřeny šedou barvou, použitou zde i na dveřní výplně
jednotlivých kójí. Ve významnějších prostorách (především oba sály) byly okenní konstrukce dekorované
fládrem, použitým jinak i na většině dveřních výplní a imitujících střední dub. Většina okenních otvorů byla
také patrně opatřena nebarvenými textilními stahovacími roletami s ozdobně řešenými spodními okraji.826
Pro umístění navíjecích bubnů těchto rolet byl v horní vodorovné části okenních otvorů vytvořen obdélný
prostor. Oba sály byly obloženy ve spodní části lištovanou "linkrustou", což bylo podle všeho nalepené
přírodní linoleum. V lázních byly provedeny obklady stěn šamotovými keramickými obkladačkami.
Původní kanalizace byla provedena z kameninových a litinových rour, přičemž minimálně ležatá část
svodu je podle všeho stále funkční. Kvůli snazší kontrole a případným opravám byla pod budovou, až na
páteřní svod uložena i s ostatními rozvody do zděných kanálů. Rozvod vody, původně pouze užitkové, byl
proveden v rozměrných litinových rourách. Potřebný tlak v nich zajišťovaly rozměrné kovové nádrže,
umístěné v půdním prostoru. Teplá voda byla ve větší z nich ohřívaná párou. Budova dostala kompletně
elektrický rozvod 120 V. Vytápění bylo prováděno parou produkovanou pěti litinovými článkovými kotli a
distribuovanou především pomocí radiátorů, z části i pomocí topných komor ohřívajících vzduch. Zmíněný
ventilační systém je z původního strojního zařízení dodnes dochován nejuceleněji. Z vnějšku byl pomocí
dvou ventilátorů nasáván studený vzduch, ten byl ohříván v topných komorách a dále vháněn do obou sálů
a do lázní. Regulaci teploty i tahu umožňovaly klapky umístěné v obou komorách a v přívodních kanálech.
Vydýchaný vzduch byl odváděn pomocí přirozeného tahu, z lázní šaten a velkého sálu prostřednictvím
kanálů vedoucích k ventilační věžičce, z ostatních místností pomocí komínových těles či svislým šachet,
ústících větracími otvory v horní části fasády. K regulaci této části ventilace v jednotlivých místnostech
sloužily klapky, umístěné za ventilačními mřížkami a kryjícími ventilační otvory. Ty byly provedeny z části
ve dvou úrovních nad sebou, těsně nad podlahou a pod stropem a v takovém případě používány patrně s
ohledem na panující roční období.
Už jen příslušné archiválie dokládají původní podobu lázní a dalších prostor, v nichž jsou zmíněny
litinové a měděné vany, betonové vaničky sprch, sanitární keramika z fajánse, dřevěné, mědí vyložené
splachovací nádržky, litinové výlevky, původní baterie, měděné a mosazné cedníky ve sprchách atp.
Zajímavé doklady se kromě toho vážou i k původnímu vybavení strojní sušárny a prádelny.
Celkový účet vystavený za práce provedené Matějem Blechou zněl na 301 189, 23 K. To ovšem není
celková suma, neboť některé práce byly zadávány přímo. Nepochybně největší z nich představovalo veškeré
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plán betonových konstrukcí B. Hollamanna (č. 3006) uvádí 10 cm u stropu galerie malého sálu a u schodišť a pouhých 6 cm u
stropu galerie hudebníků v sále velkém. Uvedené posudky se citelně liší i v dalších hodnotách, což patrně dokládá nestejné
provedení na různých částech konstrukce. V obou posudcích přitom Železobetonové trámy nevyhověly. Fakt, že přesto nemají
žádné viditelné vady patrně podporuje výše uvedenou domněnku, podle níž by jejich součástí mohla být traverza nebo nějaký
podobný masivnější kovový prvek.
Klenby jsou dle stavebního deníku 15 cm silné, pouze segmentová klenba v chodbě má v patě tloušťku 30 cm a zpevněna je dvěma
mohutnějšímu pasy, metr širokými, v patě s tloušťkou 50 cm a ve vrcholu 30 cm.
Dřevěný strop je nad místnostmi 206209, 216, 217, jižní polovinou místnosti 303, 304 a původní částí místnosti 307. Nad většími
místnostmi mají trámy průřez 30x30 cm, nad menšími 18x24 cm.
Viz pozn. č. 355 a 356.
Velmi pravděpodobně zaznamenané na fotografii č. 3008.
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strojní vybavení, zadané První českomoravské továrně. Podle konečného vyúčtování šlo o částku 54 615, 42
K Další menší zakázky představovala práce na vodovodu (cca 20 tisíc K), kanalizaci (9 tisíc K) elektrickém
rozvodu (cca 17 500 K), nezanedbatelné nebyly ani položky za nátěry radiátorů, záclony, tělocvičné náčiní,
vybavení kuchyně, nábytek atp. Samostatnou kapitolou byly i různé poplatky. Celkové vyúčtování se
kupodivu nedochovalo, ovšem roku 1911 byl v časopise Architektonický obzor uveden dosti
pravděpodobně znějící údaj o celkových nákladech ve výši 424 502 K. Reálně přitom tato částka mohla být
ještě o něco vyšší, neboť například zmíněné stavební taxy byly vymáhány ještě v průběhu První světové
války a jednoto stále doufala v jejich odpuštění či snížení. Pravděpodobně proto do celkového nákladu
zahrnuty nejsou.
Tento náklad byl pokryt z několika samostatných zdrojů. Nejvyšší částku představoval úvěr ve výši 120
tisíc K. Ten byl mimochodem neuhrazen ještě ani roku 1945, kdy jednota na hypotéční zápůjčce stále dlužila
prakticky polovinu zmíněné sumy ve výši 58 893,05 Kčs. Příspěvek města na výstavbu a strojní vybavení
lázní činil 110 tisíc K (40 tisíc vybavení, 70 tisíc výstavba). Sbírka vynesla celkem 23 280, 56 K. Stavební fond
dosahoval v polovině roku 1909 částky 46 676, 29 K a v průběhu výstavby tato suma ještě dále citelně
vzrůstala. V dubnu 1910 je v něm zaznamenáno přes 60 tisíc K, následně se ovšem částka začala citelně
menšit, nepochybně v souvislosti s nutností hradit různé provedené práce. Není přitom zcela jasné, zdali
byl do stavebního fondu započítáván i výnos probíhající sbírky, zdá se to ovšem pravděpodobné. Posledním
zjištěným zdrojem finančních prostředků byl prodej druhého stavebního pozemku a to za sumu 20 tisíc K.
Sečtemeli všechny uvedené položky, zjistíme kupodivu rozdíl ve výši prakticky sta tisíc korun. Z čeho byl
tento nemalý obnos čerpán ovšem naprosto není jasné.

Mladší úpravy
Prakticky okamžitě po dokončení budovy byly v členských sprchách provedeny dělící betonové příčky,
evidentně proto, že se plánované závěsy z plachetního plátna neosvědčily. Zároveň byly odstraňovány
zjištěné a dosti četné závady na vodovodu. Roku 1911 byla nákladem obce vybudována opěrná zeď na jižní
a západní straně pozemku. Roku 1913 se pak přistoupilo o úpravě členských sprch, ventilačního systému
šaten, vybudování výtahu na pivo a v exteriéru dvojice symetricky umístěných bran, situovaných stranách
budovy. Snad s provozem lazaretu a nedostatečným dimenzováním otopného systému souviselo zničení
kotlů roku 1915 a jejich následné nahrazení novými v roce 1916.
Po skončení První světové války byl interiér budovy počátkem roku 1919 v nějaké přesněji
nespecifikované podobě opraven. Pravděpodobně se jednalo především o jeho vymalování. Malovány
ovšem nebyly všechny prostory. Kromě toho provedl v polovině roku různé opravy také stavitel Blecha.
Nejpodstatnější součástí těchto oprav byla patrně oprava terazzové podlahy, vyvolaná zřejmě především
zrušením výtahu na nářadí. Roku 1920 byla natřena okna a vymalovány některé, především kancelářské
místnosti. Zároveň bylo jednáno o přístavbě budovy pro niž se dochoval Králíčkův plán. Přístavba
proponovaná severně od stávající budovy měla obsahovat v přízemí především biograf a v patře velký
tělocvičný sál. Pro velký náklad bylo ovšem od přístavby "prozatím" upuštěno. Roku 1921 vyústil havarijní
stav krytiny na severní terase v rozhodnutí, provést zde místo pouhé, dosti nákladné opravy nástavbu
nového sálu (Srncova), neboť jednota tehdy zápasila s citelným nedostatkem tělocvičných prostor. Samotná
výstavba proběhla podle Králíčkova návrhu, ovšem v některých bodech, především v řešení betonových
stropů které měly být kazetované, byla provedena odlišně. Králíčkův autorský podíl také není zcela jasný u
současně prodlouženého schodiště (114). Při nástavbě zaniklá horní ustouplá část severní boční fasády byla
na nově nastavované části fasády zopakována. To se ovšem dělo poněkud nepřesně a v podstatě bez
výraznějšího pochopení pro architektonické jemnosti původního řešení. Výstavba proběhla během čtyř
měsíců, od konce srpna do konce prosince. Králíčkův projekt i následně vybrané ofertní řízení byly
provedeny nesmírně rychle a oferty se zúčastnily celkem tři sokolské stavební firmy, z nich byla vybrána
firma Františka Kadlece s nejnižší nabídkou.
Na počátku práce byla odbourána původní atika a bylo vybudováno lešení a výtah. Dosti neprodleně
začalo vyzdívání nových obvodových stěn a současně byly vybourány původní okenní rámy a otvory
provizorně zakryty. V přízemí byla vybourána také dvojice dveřních zárubní, následně osazených v rámci
přístavby na nová místa. Mnoho času (prakticky měsíc) si vyžádalo osekávání původního škvárového
304

betonu z podlahy bývalé terasy a také vysekávání rýhy pro ukotvení budoucího betonového stropu v
dosavadní obvodové stěně velkého sálu. Teprve v této chvíli bylo také rozhodnuto, že prodloužené
schodiště má být dřevěné a ofertou byla vybrána truhlářská firma (br. Kužel). Na konci září byl hotov strop,
betonovaný včetně překladů oken a nové korunní římsy. Prodloužen byl ventilační komín a na nové střeše
byl prováděn škvárový beton. ke konci října byly osazovány okenní rámy, vyzdívány pilířky mezi nimi a
následně začalo uvnitř i vně omítání. na střeše byla položena lepenka, následně překrytá násypem.
Provedeno bylo oplechování a nová vnější fasáda, vzhledem k odlišné barvě nové omítky, s omítkou
původní sjednocená nátěrem. Parkety v interiéru byly provedeny na "jalovou" fošnovou podlahu, v sále
upevněnou do původní, mírně šikmo vedené betonové stropní desky. Vzhledem k tomuto sklonu bylo
zřejmě nutné část polštářů podkládat a na opačné straně pro změnu nahradit fošnami, patrně také z části
podkládanými. Přesto byla úroveň podlahy oproti příčné chodbě i galerii velkého sálu zvýšena o 10 cm.
Proběhlo i položení rozvodu ústředního topení a elektroinstalace. Radiátory nebyly kupovány nové, ale byly
využity původní, z jiných míst v budově, což v budoucnu znamenalo nutnost je na předchozích místech
částečně nahradit novými. Nakonec byly prostory vybíleny. Současně s těmito stavebními pracemi došlo k
vybudování pódia na jevišti velkého sálu. Původní pódium bylo přemístěno na galerii hudebníků a
upraveno na stupňovité.
Roku 1922 bylo doplněno ohrazení pozemku u budovy na severní a severovýchodní straně dosti
nevzhlednou dřevěnou ohradou a bylo jednáno i o dalších, následně provedených pracích. Roku 1923 byla
vybudována zádveří ve vestibulu a kromě toho začaly práce na letním cvičišti. Roku 1924 byla podle
Králíčkova návrhu provedena a ve vestibulu umístěna pamětní deska padlým a na zadním schdišti
vybudována skleněná příčka. Roku 1925 byla na protější stěně umístěna pamětní deska Františku Filipovi.
Kromě toho probíhaly v budově každoročně drobné opravy údržbového charakteru (broušení a lakování
parket, nátěr oken, opravy krytiny a oplechování, malování chodeb a schodišť, opravy rozvodů atp).
Rozhodně nejvýraznější oprava interiéru budovy v době První republiky proběhla roku 1929, kdy došlo
k jejímu kompletnímu vymalování a k dalším souvisejícím opravám a úpravám. Dochované stopy výmalby
ukazují, že byl interiér řešen pomocí dosti výrazných barev (modrá, oranžovočervená). Oproti původní
secesní byla nová výmalba zjevně provedena v daleko jednodušší, sumárnější a také dosti odlišné podobě.
Došlo také k úpravě malého sálu, ve kterém byla galerie uzavřena okenními výplněmi a doplněny byly i
vnější okenní výplně otvorů situovaných pod termálním oknem směrem do ulice. Ve velkém sále byla zadní
část zábradlí galerie opatřena vrstvou překližky a otvory mezi velkým sálem a sálem Srncovým byly
opatřeny kovovými žaluziemi. Patrně při této obnově byly také z většiny zárubní odstraněny výzdobné
obdélné prvky, což lze opět jednoznačně chápat jako snahu o modernizaci interiéru budovy.
Roku 1930 bylo pódium v sále nahrazeno novým. Kromě toho proběhly i nezbytné údržbové práce,
každoročně soustředěné především do období letních prázdnin. Roku 1932 byla upravena zasedací síň
správního výboru, nově nazvaná síní Filipovou. Úprava se ovšem týkala hlavně doplnění mobiliáře. Roku
1933 proběhla zásadní přestavba letního cvičiště, což jednotu finančně zcela vyčerpalo. Budovy samotné se
tudíž opět týkala pouze základní údržba. Opakovaně probíhaly nutné opravy střech, dosti časté havarijní
opravy parního topení, vody atp. Roku 1938 byla natřena okna s tím, že tato práce byla už velmi nutná.
Roku 1939 došlo k opravám interiéru po několikaměsíčním záboru tělocvičny československou armádou.
Daleko zásadnější opravy ovšem bylo nutné provádět po skončení Druhé světové války, kdy byl v budově
po jejím záboru v roce 1940 umístěn sklad Wermachtu. V letech 19451947 byla kompletně vyměněna
elektroinstalace a budova byla vymalována, z výtvarného hlediska pravděpodobně dosti jednoduchým
způsobem. Otvory mezi velkým sálem a sálem Srncovým byly zaslepeny a do dvou z nich vloženy vstupy,
opatřené stávajícími dvoukřídlými dveřními výplněmi. Zřejmě z té doby pochází i dřevěný obklad spodní
části stěn velkého sálu. Výrazněji opravena byla zřejmě také střešní krytina. Kromě toho bylo opět jednáno o
neuskutečněné přístavbě. Ta měla rozsahem i umístěním zhruba odpovídat nerealizované přístavbě,
plánované už roku 1920.
Přístavba ovšem ani tentokrát neproběhla a celá padesátá léta 20. století se nesou v duchu pouze
nejnutnějších oprav. Pro celou dobu socialismu ovšem zápasíme s nedostatkem zpráv, takže nám mnohé
drobnější stavební akce velmi pravděpodobně zcela unikají, nebo je neumíme přesněji časově zařadit.
Roku 1950 byl řešen netěsný kouřovod v bytě sokolníka, roku 1954 byl na severní a severovýchodní
hranici pozemku v poněkud posunuté poloze postaven nový, dodnes existující plot. Roku 1959 byly
vyměněny parkety ve velkém sále. Roku 19601961 proběhla generální oprava budovy, podle všeho až na
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opravu krytiny střešních teras velmi důkladná. Budova byla kompletně vymalována, natřeny byly dřevěné
části okenních výplní, fládrovány výplně dveřní, vyměněna většina osvětlovadel atp. Na fasádě budovy byla
rozsáhle nahrazována opravovaná omítka. Až na výměnu osvětlovadel za zářivková lze tuto rekonstrukci
označit za nečekaně citlivou. To zřejmě umožnila především řemeslná zdatnost jednotlivých prováděcích sil,
které zde sice pracovaly pod taktovkou socialistického stavebního podniku ale přesto zřejmě stále do značné
míry reprezentovaly prvorepublikové řemeslné kvality, disponovali znalostmi původních technických
postupů atp. Nahrazovaná osvětlovadla mohla být z části původní, z části ale asi pocházela až z poválečné
obnovy.
Roku 1962 proběhla oprava hromosvodu, roku 1964 dosti zásadní oprava lázeňských prostor, při níž byly
především měněny rozvody vody, kanalizace a zařizovací předměty, zatímco obklady byly pouze opraveny.
Roku 1965 proběhla havarijní oprava krytiny střešních teras. Nevíme ovšem, zda pouze předních neco
všech. V průběhu šedesátých let také postupně přibývaly plechové garáže na dvoře budovy. Patrně v
šedesátých letech došlo také k avdaptaci prostor v severovýchodním nároží druhého patra na byt sokolníka
a snad současně byl rekonstruován i byl lázeňského v přízemí, v němž byla především zřízena nová
koupelna. Zřejmě v šedesátých letech byla také nově upravena sborovna.
Roku 1970 byl předložen předtím vypracovaný návrh projektového úkolu velmi zásadní rekonstrukce a
přístavby budovy pode projektu architekta Václava Krásného. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno
roku 1972, čímž celá akce prakticky skončila. Z památkového hlediska dosti zničující návrh rozhodně
nepostrádal velkorysost a kromě toho zajímavě pracoval s "bruselským" tvaroslovím. Celý plán se ovšem
zřejmě zadrhl na nedostatku finančních prostředků a pravděpodobně také na zcela zásadně změněné
politické situaci. Během počínající normalizace byly totiž na většině úřadů a dalších důležitých míst kádry
schopnější a zainteresovanější zpravidla nahrazeny kádry méně schopnými a méně interesovanými, což ve
výsledku obvykle vyústilo ve značnou pasivitu a neschopnost plánované akce skutečně realizovat. Z
hlediska památkové péče není bez zajímavosti, že tehdejší Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
zásadně nesouhlasil s plánovanou úpravou průčelí, což odbor územního plánování a architektury ve
vydaném rozhodnutí bez výhrad akceptoval. Budova sama přitom byla chráněna pouze ochranným
pásmem sousedního zámku.
Následující roky se proto nesly pouze ve znamení dílčích byť ve výsledku dosti zásadních
rekonstrukčních zásahů. Zřejmě roku 1976 proběhla generální oprava střešní krytiny a pravděpodobně v
témže roce nebo o rok později byla položena nová parketová podlaha ve velkém sále. Zmíněná rekonstrukce
střech znamenala také vznik stávající plechové krytiny nad zadní částí budovy. Roku 1978 pak proběhla
kompletní rekonstrukce kotelny a ústředního topení. Až na drobné pozůstatky v podobě několika
ponechaných nezapojených radiátorů či částí potrubí byl otopný systém nahrazen zcela novým a nejpozději
v té době přestaly fungovat i obě topné komory. Zůstaly ovšem zřejmě zatím dochovány. Nejpozději při
této rekonstrukci byly také zlikvidovány původní skříňky kryjící topení v malém sále. Rekonstrukce
znamenala i zásadní stavební úpravu kotelny. Nelze přitom vyloučit, že po provedené rekonstrukci topení
došlo k vymalování některých místností a prostor. Od předchozího doloženého malování totiž uplynulo
téměř dvacet let a výměna rozvodu ústředního topení si jistě vyžádala bourací práce. Nejpozději roku 1978
také proběhla rekonstrukce šaten. Při ní byly zrušeny původní dřevěné skříňky a do místnosti byly vloženy
stávající drátěné klece a pravděpodobně i stávající dlažba.
Týž rok proběhl i nový pokus o vypracování projektového úkolu přístavby rozlehlé sportovní haly.
Patrně pro odlišení od projektového úkolu z roku 1970 nesl v názvu slovo "rozšířený", přestože by byl
objemem práce skromnější než projektový úkol předchozí. Problémem bylo i zde financování celé akce a
zpracovaný projektový úkol tudíž nakonec nebyl vůbec předložen ke schválení.
Někdy v průběhu sedmdesátých let byla jižní polovina lázní adaptována pro potřeby podniku
Pragopropag. Až zpětně se dozvídáme o dřevěném mezipatře, které bylo tehdy do bývalé lázeňské místnosti
vloženo. Změna také nepochybně znamenala likvidaci původních sprchových a vanových kójí. Patrně v
první polovině osmdesátých let přestaly lázně fungovat úplně. Zřejmě s tím souvisí i provedená úprava
dvou místností bývalého bytu lázeňského na kancelářské prostory. Jak byly využity vlastní severní lázeňské
prostory nevíme. V devadesátých letech zde ale byla dílna a jistě už v osmdesátých letech zanikly původní
kóje i zde. Roku 1985 došlo k havárii západní části jižní opěrné zdi, o rok později opravené. Mezi lety 1988
1990 pak byly zásadně rekonstruovány záchody v patře. Tehdy zde byly zrušeny průchozí předsíně a do
těchto prostor nově vloženy záchody, přístupné nově proraženými, citelně menšími dveřmi pouze z příčné
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chodby a sloužící kancelářským místnostem v přední části budovy. Rekonstruované a dosti změněné
záchody původní byly zpřístupněny nově proraženými vstupy přímo ze sálu, respektive z obou přísálí. Z
původních prvků zbyly po této úpravě patrně pouze dochované okenní výplně.
Navzdory výše popsaným rekonstrukčním zásahům ze sedmdesátých a osmdesátých let byla budova
roku 1991 v dosti zanedbaném stavu. To se týkalo především fasád, střešní krytiny, výmaleb interiérů,
kotelny elektroinstalací atp. TJ Sokol, jemuž byla budova roku 1991 vrácena v restituci, tudíž začal provádět
postupné opravy budovy. Hned roku 1991 proběhla oprava poškozené omítky na zadní části jižní boční
fasády a nátěry oplechování a plechem krytých částí střech. Současně proběhly zásadní úpravy v bývalé jižní
části lázní a v navazujících místnostech v jihovýchodním nároží a to pro podnik Sazka. S výjimkou okenních
výplní byly zřejmě vyměněny veškeré původní truhlářské prvky a to včetně vstupních dveří. Vstup ze dvora
byl zrušen, odstraněna byla příčka mezi oběma místnosti v jihovýchodním nároží (122) a do této nově
vzniklé velké místnosti byly probourány nové otvory z příčné chodby (120). Nejpozději tehdy také zanikly
příčky bývalých záchodů a dalšího zázemí jižní lázeňské místnosti. Přímo v lázeňské místnosti bylo zrušeno
dodatečně vložené dřevěné mezipatro. Roku 1992 byla na plynový provoz rekonstruována kotelna, což bylo
opět spojeno i se stavebními úpravami. Z té doby v kotelně pochází dlažby a obklady.
Roku 1993 pak došlo k rekonstrukci vestibulu, spočívající především v jeho vymalování, nátěrech a
fládrování truhlářských prvků, instalaci nových světel atp. Malovány byly i všechny tři sály a zasedací síň.
Uvedeno je broušení a lakování parket ve všech sálech. Roku 1994 proběhly přesněji neurčené klempířské
práce a roku 1995 opět (?) broušení a lakování parket ve velkém sále, vymalování šaten a jednoho či spíše
obou zadních schodišť. Jižně od budovy byla vybudována dráha a doskočiště pro skok daleký. Roku 1998
byl osazen nový hlavní rozvaděč a následně byla postupně řadu let po jednotlivých místnostech měněn
elektrický rozvod, na některých místech spojený i s výměnou osvětlovadel. Roku 2000 byly dosti náročně
vyrovnány a rekonstruovány žulové stupně před budovou a týž rok měla proběhnout oprava
elektroinstalace a osvětlení v Srncově sále, případně v sále Strnadově (tj. velkém).
Mnoho let připravovaná rekonstrukce fasád proběhla až roku 2001 s opravou nedodělků v následujícím
roce. Rozsáhlá stavební akce se snažila budově navrátit pokud možno původní vzhled, což se až na určité
drobné chyby víceméně podařilo. Zvolený okrový nátěr vychází z nálezů starší barevnosti, pravděpodobně
ze šedesátých let 20. století. Oproti této starší barevnosti a jistě i oproti barevnosti původní, pracující se
strukturou povrchu omítek, byl ovšem nový nátěr pojednán ve dvou odstínech okru.
Týž rok byly rekonstruovány sprchy a záchody v přízemí vedle šaten, záchody ve druhém patře.
Nejspíše až při rekonstrukci záchodů a sprch byla v přízemí bez jakékoli známé dokumentace zlikvidována
původní velká topná komora. Veškeré zařizovací předměty a zřejmě i rozvody byly při této rekonstrukci
instalovány nově. Totéž se týká i záchodů ve druhém patře, kde je dnes původní pouze okenní a vstupní
dveřní výplň. Pro potřeby lékařského zařízení byly hned na počátku roku 2001 zásadně rekonstruovány
bývalé severní lázeňské místnosti. I tato rekonstrukce byla značně razantní a i v tomto případě není, až na
vypravovaný půdorys původního stavu, k dispozici žádná dokumentace likvidovaných prostor a
konstrukcí. Dnes zde jsou dochovány pouze původní okenní výplně. Při rekonstrukci byla ovšem ponechána
také původní vstupní dveřní výplň, o několik let později žel nesmyslně zlikvidovaná. Až do rekonstrukce
přitom v bývalých severních lázních zůstala minimálně část původních příček záchodů, šatny atp. Drobnější
akcí roku 2001 byla rekonstrukce místnosti 403 ve třetím patře, při níž došlo k předělení bývalé galerie
malého sálu (301) stávající sádrokartonovou příčkou.
Roku 2002 proběhla oprava střech, spočívající především v náhradě většiny plechových prvků, přezdění
nadstřešní části komínů a přeložení střešní krytiny. Kromě toho byla pro nového nájemce rekonstruována
bývalá jižní lázeňské místnost (118), pokračovala oprava elektroinstalace (jako už hotové jsou uvedeny
šatny, příčná chodba v patře, asi z části i vestibul). Roku 2002 i 2003 proběhly opravy plynových kotlů,
poškozených roku 2002 při povodních. Roku 2003 proběhla rekonstrukce pánských záchodů v patře, opět s
náhradou většiny starších zařizovacích prvků. Ponechána byla pouze původní okenní výplň. Nahrazované
části zařízení zřejmě pocházely z předchozí rekonstrukce, tj. z konci osmdesátých let. Patrně s rekonstrukcí
záchodů souvisela i výměna kanalizace pod bývalými lázeňskými prostory a kromě toho v řadě místností
proběhla i oprava elektroinstalace (jako hotové uvedeny chodby a schodiště, vestibul, šatny, kotelna, Srncův
sál a některé další menší místnosti). Roku 2004 byla restaurována trojice vstupních dveřních výplní. Při této
akci byla bohužel zcela zbytečně a z nepochopení zničena původní dveřní výplň bývalé severní části lázní a
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oba boční vstupy byly opatřeny ahistorickou výplní, variující řešení trojice výplní hlavního vstupu.
Opraveny (patrně broušeny a lakovány) byly parkety ve velkém a malém sále, v Srncově sále byl položen
stávající pružný povrch značky Graboflex.
Roku 2005 proběhla oprava střešních teras, spočívající v odstranění všech starších vrstev až na nosnou
železobetonovou desku a jejich nahrazení novou tepelnou izolací, hydroizolací, vrchní krycí vrstvou,
oplechováním atp. Na pochozí části jižní terasy byly položeny betonové vymývané dlaždice, na ostatních
částech střech prané říční kamenivo. Roku 2006 byly opět přebroušeny a lakovány parketové podlahy, což je
práce, která se zjevně od určité doby dělá pravidelně každé dva až tři roky. Rekonstruovány byly dámské
záchody v patře a to analogickým způsobem jako roku 2003 záchody pánské. Dosti razantně byly také
rekonstruovány dvě místnosti ležící v přízemí jihozápadního nároží (117). I zde zřejmě po všech
rekonstrukcích zůstala původní pouze okenní výplň.
Roku 2007 proběhla rekonstrukce vodovodní přípojky. Roku 2008 byly opět broušeny a lakovány parkety
ve velkém sále a malováno bylo levé přísálí, balustráda (tj patrně bývalá galerie hudebníků 311) a Srncův sál.
V nějaké formě obnoven, zřejmě především vymalován, byl také prostor v severozápadním nároží patra
(217). Roku 2011 proběhla rekonstrukce plynové kotelny, spojená s přesunutím tohoto provozu do části
nárožního prostoru 116. Ten byl dosti zásadně stavebně upraven. Současně byl pravděpodobně určitým
způsobem upraven rozvod ústředního topení a na něj navazující poloha některých radiátorů. Týž rok byly
broušeny a lakovány parkety velkého sálu. Roku 2013 byly upraveny prostory v jihovýchodním nároží
přízemí. Tyto už předtím značně změněné prostory, s výjimkou okenních výplní bez dochovaných
původních prvků, byly osazeny historizujícími rámovými dveřními výplněmi. Snahu evokovat původní
dveřní konstrukce poněkud sráží fakt, že provedené konstrukce naprosto nerespektují původní specifické
řešení těchto prvků. Další broušení a lakování parket ve velkém sále proběhlo roku 2014, kdy byly také nově
fládrovány některé dveřní výplně, nově malován a upraven byl malý sál a proběhla rekonstrukce předních
plochých střech, na něž se roku 2005 patrně poněkud pozapomnělo.
Pokud tyto informace shrneme, je zjevné že přes absenci výraznějších stavebních změn (prakticky
jedinou je nástavba Srncova sálu) budova postupnými rekonstrukčními kroky prodělala především v
interiérech poměrně značnou proměnu. Ve výrazné kompletnosti jsou dochovány především původní
okenní a dveřní výplně. Mnohé jiné části ovšem beze stopy zanikly. To se týká především řady místností v
přízemí (především kotelna, lázně), kde dnes k původnímu řešení patří pouze strop nesený okosenými
betonovými trámci. V mnoha místnostech se ovšem dochovaly omítky, skrývající jistě alespoň v některých z
nich pod mladšími nátěry původní malířskou výzdobu, respektive její dochované zbytky. Ve značné
úplnosti je dochována zasedací síň. Pozoruhodné prvky původního řešení se dochovaly také ve vestibulu,
schodištích, chodbách a obou původních sálech.
Z původního technického řešení budovy zůstaly pouze drobné fragmenty. Elektroinstalace byla
rekonstruována roku 1945 a opět v devadesátých letech, ústřední topení bylo kompletně rekonstruováno
roku 1978, kotelna následně roku 1992 a 2011. Také rozvod vody a podstatná část odpadů byly postupně
zcela vyměněny, byť páteřní část kanalizace je patrně původní. Zdaleka nejuceleněji je dochován původní
systém větrání, byť i zde musíme hovořit o pouze částečném dochování.
Při rekonstrukcích proběhlých v budově v posledních dvaceti letech, sehrála zajímavou a z hlediska
památkové péče kupodivu ne vždy zcela pozitivní roli památková péče. Nevyžadování zpracovaného SHP,
nepochybně motivované snahou snížit nutné finanční náklady neziskové organizace, znamenalo ve
výsledku provádění nesmyslných požadavků, jakými byla například ahistorická změna barevnosti
oplechování a plechových částí střešní krytiny, zničení původních vstupních dveří do bývalých lázeňských
místností a jejich náhrada ahistorickou dveřní konstrukcí, sporný způsob rekonstrukce střešních teras či
nezdokumentování pozoruhodných likvidovaných prvků technického vybavení budovy, jakými byla velká
topná komora. Včasné zpracování průzkumu by tudíž znamenalo nejen vhodnou korekci připravovaných či
prováděných rekonstrukčních zásahů, ale zřejmě by v určitých ohledech představovalo i jistou finanční
úsporu.
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Hodnocení objektu
Libeňská sokolovna nepochybně patří k významným pražským stavebním památkám z období secese, což
provedený stavebněhistorický průzkum jen podtrhl a to hned v několika směrech. Prvním přínosem je
sama možnost budovu podrobně popsat a zmapovat, což mimo jiné umožňuje lépe postihnout a pochopit
tvůrčí přístupy jejího architekta. Dalším nesmírně podstatným přínosem je zmapování zatím v odborných
kruzích zcela neznámé a velmi bohaté plánové dokumentace, která nejen pronikavým způsobem prohlubuje
znalosti o postupné genezi projektu budovy, ale také objevně ilustruje proces výstavby i způsob práce
Blechova architektonického ateliéru a v neposlední řadě opět dobře ukazuje tvůrčí přístup hlavního
projektanta budovy. Třetím velmi podstatným přínosem je pak dosti bezpečné potvrzení Králíčkova
autorství a tím nepřímo i dosti důrazné podepření hypotézy o Králíčkově klíčové projekční roli v Blechově
ateliéru. V zásadě lze tvrdit, že se v tuto chvíli jedná o jednu z nejlépe doložených Králíčkových realizací z
doby jeho působené u Blechy a to navíc v důležité době, kdy do jeho architektonického projevu začínají
markantně pronikat kubistické a kubizující prvky.
Dochované archiválie, především autentické stavební plány a jejich přípravné kresby nám umožňují
nesmírně plasticky sledovat proces vzniku architektonického díla. Jednotlivé fáze návrhu dobře ukazují jak
postupné proměny architektonického jazyka, tak samotný proces hledání výsledného tvaru.
Nejstarší dochovaný návrh lze charakterizovat jako přehlednou, s pravoúhlými tvary pracující
geometrickou secesi, jakou známe především z realizací Otty Wagnera a nalezli bychom ji v nějaké formě
pochopitelně i u Jana Kotěry. Jednoduchostí a strohostí navíc připomíná architekturu tehdejších technických
objektů, například továrních hal, což je nenápadnější na pravoúhlých, převýšených, po trojicích slučovaných
okenních otvorů. "Tovární" řešení budovy lze přitom chápat jako určitou stylizaci, ostatně obdobně jako
shodně utvářené okenní otvory v průčelí už zmíněného Kotěrova hradeckého muzea. Důvodem této
stylizace byl jak modernistický obdiv k technice obecně tak v architektuře technických budov patrná větší
střídmost výzdobných prvků a důraz na funkčnost. V době kdy architektura postupně stále citelněji
opouštěla směr, reprezentovaný nejviditelněji dekorem překypujícími fasádami činžovních domů sklonku
19. století, se rozhodně není čemu divit.
Pozoruhodný je v předchozím oddílu popsaný skok od strohé geometrické secese k tvarosloví téměř
novobaroknímu či novorenesančnímu. Tento "neobarok" je ovšem stylizovaný, pracuje s prvky jakými je
například obloukovité probírání rohů, jež můžeme zaznamenat jak v půdorysném tvaru galerie velkého
sálu, tak v mnohokrát opakovaném ornamentálním motivu čtverce či obdélníku s důrazně konkávně
skrojenými rohy. Obdobně stylizovaným prvkem je pak štít, jímž vrcholí přední schodiště. Také zde
nalezneme tvar probraný dvěma obloučky a celek je navíc završený dvojicí koulí, což je stylizace na první
pohled téměř postmoderní. Velmi obdobný, byť ne totožný útvar bychom ovšem našli i v architektuře velmi
nedávno (v listopadu 1907) dokončeného Kotěrova Národního domu v Prostějově a to konkrétně ve střední
části věží flankujících vstup do divadelní části budovy. Porovnámeli obě budovy, můžeme přirozeně
zaznamenat i další podobnosti a to jak v použití jednotlivých architektonických prvků, tak v kompozici.
Současně je ale nutné zdůraznit, že obě budovy jsou zároveň v mnoha ohledech dosti rozdílné, takže
rozhodně nelze hovořit o nějaké přímé závislosti.
Další paralely bychom našli například v Kotěrově městském muzeu v Hradci králové, projektovaném v
letech 19071908, ovšem realizovaném až v letech 19091913. Zde jde především o detaily, jakými je
například časté rámování a zdobení truhlářských prvků zmnožovanými jemnými ústupky či
charakteristický způsob řešení zavěšených měděných výplní skříněk kryjících radiátory.
Schválená podoba budovy přirozeně velmi těsně souzní s dalšími projekty Blechova ateliéru té doby,
Pražskými novostavbami prakticky kompletně připisovanými Emilu Králíčkovi. Zároveň je ovšem při listování
tímto fotografickým albem nápadná ještě obecnější podobnost. Bohatství použitých tvarů a výzdobných
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prvků lze totiž jednoznačně číst jako tehdejší obecný architektonický trend. Původní návrh byl v tomto
ohledu nepochybně originálnější a ve srovnání s ostatními projekty prvního desetiletí 20. století by jitě dosti
citelně vynikal.
Realizovaná podoba libeňské sokolovny se ovšem od podoby zaznamenané schválenými plány ještě dosti
citelně odlišuje a tyto odlišnosti znamenají téměř ve všech případech posun od oblých a konkávně
probíraných tvarů k tvarům utvářeným pomocí zlomů a rovných linií. To je dobře patrné především na
výsledné podobě galerie velkého sálu, v utváření štítů, schodiště ve vestibulu atp. V některých případech
můžeme tento posun sledovat dokonce s mezifázemi, zaznamenanými na prováděcích plánech. Realizovaná
podoba se totiž často liší i v tomto případě.
Zmíněné posuny ovšem zpravidla neznamenají fundamentální změny při nichž by byla předchozí verze
opuštěna zcela, spíše můžeme hovořit o jejich neustálém vrstvení. Původně relativně jednoduchá struktura
je doplňována o nové motivy, zahušťována a komplikována. Popsaný přístup nejlépe demonstrují
dochované plány s hojnými stopami předkreseb, změn a gumování. Prakticky každý další plán je pro
projektanta budovy důvodem k novému promýšlení zvoleného tématu. Fakt, že i nejaktuálnější dochované
verze prováděcích plánů se mnohdy liší od výsledné podoby ostatně naznačuje, že podobné hledání
definitivního tvaru muselo provázet i realizaci samotnou.
Prostupování a vrstvení jednotlivých výzdobných motivů či stylových poloh v rámci jednotlivých
časových vrstev můžeme demonstrovat i na velmi často používaném motivu obdélníka s důrazně konkávně
skrojenými rohy. Motiv svým typem a genezí nepochybně náleží oné "novobarokní" fázi, přesto jej v
realizované stavbě nacházíme natolik hojně a v takovém množství variant, že jej lze téměř považovat za
hlavní výzdobný prvek budovy jako takové. Paradoxně pak lze chápat tvar helmic trojbokých rizalitů v
průčelí. Zatímco na schválených plánech prakticky nenajdeme oblou křivku, neboť helmice je utvářena
pouze pomocí úseček a ostrých zlomů, v realizované podobě se křivky naopak uplatňují, byť celkový tvar je
nepochybně méně tradiční a zmíněné křivky se pohledově téměř neuplatňují.
Dochované plány nám také zprostředkovávají zajímavý fakt, že autor návrhu zřejmě projektoval bez
konkrétně ujasněné představy o následném kroku. To je dobře patrné například na řešení velkého sálu, u
něhož žádný dochovaný plán nezachycuje plánovanou malířskou výzdobu, přestože bychom ji na základě
historických fotografií chápali jako integrální a velmi podstatnou součást architektonického řešení. Malířská
výzdoba byla ovšem ve velkém sále nepochybě navrhována až v dalším samostatném kroku. Jistě právě
proto se malovaný vertikální pás, bezprostředně po stranách lemující horní část otvoru galerie hudebníků,
dostal do citelného konfliktu s jeho profilací. Podobný detail dvou ne zcela ideálně navazujících sousedních
prvků můžeme zaznamenat ve štítě budovy v průčelí po stranách bronzového reliéfu.
Zmíněný způsob navrhování bez přesné představy o následném kroku ostatně dobře ukazuje i už
popsané neustálé překreslování a domýšlení jednotlivých vypracovávaných plánů. Výsledkem musela být
nutně určitá skládačka řady postupně navrhovaných článků. Tvůrci architektonického návrhu se ovšem
přesto v zásadě podařilo tuto mnohovrstevnatou skládačku udržet pohromadě a stavba rozhodně působí
jako celek nesmírně pečlivě a vynalézavě komponovaný z jednotlivých, bohatě variovaných a promyšleně
aplikovaných prvků. Právě neustálé opakování a variování řady podobných motivů, provazuje celek
budovy dojmem hlubokého řádu.
Markantní je ovšem fakt, že základním způsobem návrhu celé budovy je komponování jednotlivých
pohledů či půdorysů, nikoli promyšlená práce s hmotou budovy jako takovou. To je zvláště dobře patrné v
poměrně násilném a neorganickém propojení dvou základních částí budovy, vyšší příčně orientované přední
a nižší podélně orientované zadní. Jejich spojení se děje prostým sesazením dvou rozdílně vysokých a
širokých hmot, prakticky beze snahy obě části budovy provázat či tvrdé a neorganické napojení nějakým
způsobem zakrýt a zjemnit. Nenalezneme zde jinde na fasádách i v interiérech hojně použité a vcelku
funkční provazování objemů. S výjimkou soklu nejsou obě části provázány dokonce ani členěním fasád.
Kolmá hladká stěna je prakticky nečleněna, pouze v části nad střešními terasami probíraná mělkými
vpadlými poli, které ovšem neodpovídají systému použitému na jiných částech fasád. Členění je tudíž
funkční pouze při pohledu z terasy, nikoli při pohledech na celek budovy od jihozápadu. Opět přitom
můžeme porovnat s řešením Kotěrova Národního domu v Prostějově, kde architekt navíc pracoval se
složitou urbanistickou situací na níž, v souladu se zadáním celku o několika samostatných funkčních
jednotách, reagoval citelně nesymetrickým, přesto ovšem dokonale vyváženým řešením.
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Rozdíly bychom ostatně mohli najít i jinde. Pokud můžeme u Kotěry konstatovat spíše redukci dekoru a
výraznější uplatnění hmoty jako takové, ještě důsledněji to ostatně provedli kubističtí architekti, kteří dekor
na exteriérech svých staveb prakticky eliminovali a nahradili jej důrazným promodelováním hmoty
samotné, tvůrce libeňské sokolovny naopak dekor bytostně potřebuje a ačkoli pracuje s podobnými prvky
jako Kotěra, jejich použití je při bližším pohledu odlišné a to jak u nerealizovaných návrhů, tak v realizované
podobě. Přestože v ní jde o dekor v realizované podobě velmi jednoduchý a v zásadě utvářený pouhým
vrstvením geometricky utvářených a prořezávaných ploch a tvarů, je právě dekor pro budovu zásadně
nosným prvkem. Pokud bychom si jej odmysleli, zůstala by nám v mnoha případech pouze jednoduše
utvářená hladká, nikterak dále nemodelovaná plocha. Ostatně právě v práci s dekorem podává tvůrce
libeňské sokolovny nejzajímavější výsledky a je i architektonicky nejoriginálnější, což velmi dobře souzní s
tím, že jeho základním způsobem práce je kresba na papíře a tedy navrhování v ploše, nikoli plastická
představa a její zhmotnění například v podobě plastického modelu či perspektivní kresby. Na počátku
zjevně stojí návrh půdorysu, od něho se odvíjí řez a až následně návrh fasád.
Popsanou prací s dekorem náš architekt velmi těsně připomíná způsob práce řady barokních architektů,
kteří také jako jeden ze svých základních nástrojů používali transformaci klasického řádového tvarosloví a i
jejich základním architektonickým přístupem byla variace jinde a jinak použitých architektonických témat.
Použité tvarosloví je převážně velmi jednoduché, redukované a transformované. Přesto je zjevně provedené
s hlubokou znalostí klasického antického řádového tvarosloví, což je nejlépe patrné na utváření říms, v nichž
je sice sima vynalézavě nahrazováno přesahujících plechem, ovšem nikdy zde nechybí jednoduché kyma a
okapní desku vždy zespoda probírá okapní žlábek, z čistě funkčního hlediska zcela zbytečný.
Pokusímeli se popsat a postihnout typ budovy, nejedná se zjevně o klasickou budovu tělocvičnou a to
ani ve srovnání s tělocvičnými budovami staršími, například s Ullmannovou budovou Sokola Pražského.
Spíše bychom ji mohli charakterizovat jako syntézu budovy divadelní, tělocvičné a do jisté míry snad
dokonce sakrální, neboť ani srovnání s tehdejšími kostely a modlitebnami především protestantských církví
není v jednotlivostech prosto dosti těsných analogií. I v tomto případě můžeme hledat důvody ve snaze po
reprezentativnosti a do určité míry i v chápání sokolství a sportu jako qasináboženské aktivity skrze níž
bude národ nakonec vytržen z (národnostní) poroby a tím zachráněn (spasen). Právě těmito
qasináboženskými motivy můžeme ostatně zdůvodnit například vybudování rozměrného vestibulu a v něm
použitého (červeného) mramoru. Daná budova má u návštěvníků působit velkolepým, úctyhodným
dojmem, neboť se v ní dějí pro budoucnost národa i jednotlivce věci zcela zásadní. Tento důraz můžeme
ostatně spatřovat i u tehdejších budov divadelních a obecně společenských, stejně jako u budov školských a
v neposlední řadě muzejních. Ostatně ani mezi sokolovnami není v tomto ohledu budova libeňského sokola
úplnou výjimkou. Výjimečné je ovšem spojení s lázněmi. Jednalo se ale spíše o "sňatek z rozumu" a ani
přirozeně se nabízející antický důraz na tělo s jeho budováním a očistou není v dobových textech při popisu
budovy příliš využit. Sokolové naopak lázně v budově sokolovny vždy zjevně vnímali spíše jako určité
nutné zlo, jehož jediným pozitivem byl nezanedbatelný finanční příspěvek na její zbudování.
Z čistě funkčního hlediska představuje budova dnes už dosti obtížně představitelnou kombinaci
sportovní a společenské budovy. To přirozeně ve své době znamenalo určité kompromisy, jež ovšem v době
vzniku patrně nebyly pociťovány tak silně, jako tomu bylo později. Už návrh přístavby z roku 1920 řešil
příliš malý a pro mnohé sportovní aktivity nevyhovující sál. Tento handicap se ještě citelněji projevoval v
období socialismu. Společenské využití budovy sestávalo především z pořádání zábav, pro něž bylo také k
dispozici příslušné zázemí. Doklady máme i o pořádání koncertů, divadelních a filmových představení.
Přednášek, někdy i se „světelnými obrazy“ atp. Charakteristická byla ovšem snaha jednoty, provádět
veškeré obdobné aktivity pokud možno ve vlastní režii, což ve výsledku podobu kulturních akcí značně
limitovalo a znamenalo také spíše menší kulturní využití budovy. Pro divadelní představení navíc sál
nedisponoval zcela ideálním zázemím (malé a nízké jeviště, chybějící herecké šatny atp). Pro zamýšlený účel
velmi zřídka využívaný byl sál přednáškový. Naopak velmi záhy máme doklady o jeho využití sportovním,
využitím později zjevně zcela dominantním (stolní tenis, badminton). Budova je každopádně cenným
příkladem tehdejší sportovní a spolkové architektury.
Samostatnou kapitolu představují v hodnocení budovy bývalé obecní lázně. Jedná se o pozoruhodný
doklad praktického řešení tehdejších sociálních a hygienických problémů. Velmi plasticky ovšem budova
vypovídá i o tehdejší snaze města vyrovnat se ostatním světovým metropolím, které podobná zařízení
budovala a provozovala také. Právě s tím lze spojit i značnou velkorysost lázeňských prostor. Význam
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budovy z tohoto hlediska zvyšují dochované archivní doklady, dobře přibližující jednání o výstavbě a
využívání lázní, stejně jako doklady praktického využívání samotného. Rozhodně nezajímavé je ostatně i
celé jednání jednoty s obcí, opět využitelné i jako výborný pramen pro studium praktického fungování
tehdejší městské správy a městských úřadů, související role městských elit a také jde o zajímavý pramen pro
studium tehdejší každodennosti, která probleskuje mj. i na stránkách stavebního deníku či zápisů
jednotlivých složek jednoty.
Jak dokládá už jen zběžná prohlídka budovy a ještě silněji to podtrhuje studium dochovaných plánů, byla
libeňská sokolovna komponována jako gesamkunswerk. Architektonické řešení se nezastavilo pouze u
komponování hmoty, prostoru a štukového dekoru, ale zasáhlo i podobu truhlářských a zámečnických
prvků, výmalby a počítalo dokonce i s takovými detaily, jako byl konkrétní způsob osázení truhlíků na
terasách a balkonu. Máme dokonce doklady o Králíčkově návrhu vyšívaných záclon, které měly být
umístěny na prosklené dveře do velkého sálu. Ne vždy bylo ovšem možné, a to především z finančního
hlediska, použít originálně ztvárněný výrobek a tudíž například dveřní a okenní kování, ventilační mřížky,
osvětlovací tělesa a řada dalších prvků, byla ve své době běžných, typových. Jejich hodnota dnes, pokud se
dochovaly, přesto není zcela nezanedbatelná, neboť jde o prvky už řadu let nevyráběné a tím i
neopakovatelné. Navíc tyto prvky významně spoluutvářejí celkové působení především interiéru budovy.
Dochované součásti technického řešení, které ovšem musíme, snad s výjimkou poměrně uceleně
dochovaného ventilačního systému, označit za pouhé drobné fragmenty, činí z budovy také poměrně
zajímavou technickou památku. Vedle dochovaných fragmentů technického vybavení mají ovšem svou
historickou hodnotu i dochované lázeňské a související technické prostory. Vedle samotných lázeňských
místností, samostatných vstupů a k nim vedoucích chodeb jde především o bývalou kotelnu a navazující
prostory. Význam budovy jako technické památky citelně zvyšují velmi dobře dochované plány a částečně i
fotodokumentace původního stavu. Ve své době šlo navíc téměř jistě o jeden z rozsáhlejších takto řešených
ventilačních a otopných systémů.
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Hodnotné detaily a jejich soubory
Významnou uměleckohistorickou hodnotou jsou samozřejmě veškeré fasády budovy, a to včetně méně
zdobených fasád bočních a zadních. Hodnotné jsou zde veškeré štukové prvky včetně strukturovaných
povrchů, zčásti i použitých materiálů (glazovaná keramika, oblázková omítka, sgrafito atp), dále použité
truhlářské prvky (okenní a dveřní výplně), kovářská konstrukce výplně termálního okna v průčelí, skleněná
mozaiková výplň tohoto okna, dochované původní klempířské prvky atp. Dalšími hodnotnými
uměleckořemeslnými soubory jsou prostory vestibulu, navazujících schodišť a chodeb, velkého sálu a
zasedací síně. Hůře dochovanými ale přesto cennými jsou prostory malého sálu. Ochranu zde zasluhují jak
viditelné původní prvky (štukové prvky, truhlářské, zámečnické a další řemeslné prvky, kovaná zábradlí
schodišť, mramorové schodiště ve vestibulu, terazzové podlahy, atp.) tak prvky nyní skryté (výmalba, fládry
truhlářských prvků).
Z konkrétních prvků jmenujme především veškerou štukovou výzdobu, nyní zamalovanou malířskou
výzdobu, respektive její dochované fragmenty, původní zámečnické prvky (zábradlí, mříže v oknech),
truhlářské prvky (veškeré původní okenní a dveřní výplně včetně dochovaných částí kování a povrchové
úpravy, dochovaný mobiliář zasedací síně atp). Nepochybně hodnotné jsou i dochované fragmenty
technického vybavení, tedy především dochované části ventilačního systému (ventilační kanály, malá
otopná komora, ventilátory, ventilační mřížky, ventilační věž) a dále drobné dochované fragmenty otopného
systému (původní radiátory, zbytky rozvodu), rozvodu elektřiny (původní rozvodná skříň) a vody (nádrže
na půdě, zbytky rozvodu).
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Závady
Závady lze rozdělit na závady stavební a památkové. Těmi prvními je v současné chvíli především
nedostatečný odvod vody ze střešních teras při přívalových deštích, kdy je po dobu deště plocha terasy
prakticky zalita vodou. Bylo by proto vhodné zabránit tomu, aby voda z vyšších střech vytékala z okapních
svodů na plochu terasy po níž volně stéká a následně je opět sbírána pomocí zaatikového žlabu (jinými
slovy, voda by měla být ze střech odvedena okapními svody přímo). Voda z teras by kromě toho měla být
odváděna co neefektivněji. Závadou z hlediska tepelného komfortu a ekonomického provozu budovy je jistě
špatná tepelně izolační schopnost stavebních konstrukcí. Z hlediska památkové péče je ovšem zcela
vyloučeno provádět vnější i vnitřní zateplení stěn. Zaměřit se je ovšem možné na izolaci stropů, což by v
případě rabicového stropu nad sálem patrně nepředstavovalo z památkového hlediska přílišný problém.
Problematičtější by mohlo být doplnění tepelné izolace na části dlážděné cihelnými dlaždicemi (topinkami),
které by byly izolací zakryty. Rozhodně smysluplné je také věnovat pozornost repasi okenních výplní. V
případě jednoduchých výplní je možné uvažovat o vložení izolačních dvojskel, dochází při tom ovšem k
odfrézování části profilu, což není z hlediska památkové péče zcela ideální stav. Problém na pomezí
stavebního stavu a památkové péče je pak poněkud zanedbaný vzhled některých prostor, především
vestibulu a zasedací síně. Nevyužitá je původní kotelna, sloužící dnes jako skladiště všeho možného. Bylo by
proto vhodné uvažovat o vhodném budoucím využití.
Z konkrétních památkových závad na exteriéru budovy je nutné zmínit omyly učiněné při poslední
rekonstrukci. Žádoucí je zmíněné chyby korigovat návratem k původnímu, dobře doloženému řešení. V
interiéru jde především o degradující zásahy z období socialismu. Jde především o nahrazení původních,
řemeslně kvalitních konstrukcí konstrukcemi zpravidla řemeslné pouze průměrně zpracovanými a
provedenými zpravidla v příkrém rozporu s původním pojetím. Patrná utilitarizace interiéru budovy je
ovšem dána především sportovním využitím a je tedy vždy nutné zvažovat případný pokus o náhradu
soudobých utilitárních řešení (nátěry stěn, osvětlení, řešení šaten atp) nejen z hledisek památkové péče ale i
z hlediska stávajícího využití. Z konkrétních závad jmenujme strukturované olejové nátěry ve vestibulu,
zakrytí betonových stropů v přízemí mladšími podhledy, použití nevhodných zářivkových osvětlovadel,
zcela utilitární řešení šaten atp. Pozornost by bylo také vhodné věnovat poněkud zanedbanému okolí
budovy.

314

Podněty k hlubšímu poznání objektu
Prohloubit poznání objektu je možné především ve dvou směrech. Bylo by jistě vhodné doplnit provedený
archivní průzkum dalším výzkumem, zaměřením na konkrétní osoby (Emil Králíček, František Filip, Josef
Holub atp.) či konkrétní využití budovy v určitých obdobích a situacích (zábor před a za druhé světové
války, dílna Pragopropagu, obecní lázně atp). Existuje také naděje na nalezení další fotografické
dokumentace, a to jak u konkrétních bývalých i současných členů Sokola či TJ Meteor, případně jejich
potomků, tak ve fondech jiných jednot Sokola, jejich správních orgánů (župa, vedení ČOS). Máme doklady o
široké prezentaci nově postavené budovy prostřednictvím výstav doprovázejících sokolské akce o
proběhlých návšev zástupců jiných jednot po otevření atp. Zcela vyloužit nelze ani neznámé fotografie
publikované v tehdejším tisku atp.
Druhou oblastí výzkumu je systematické provádění operativního průzkumu a dokumentace. Prakticky
při každém malování jsou na čas patrné například stopy původní malířské výzdoby, prostorem pro
domunentaci jsou i případné stavební akce atp.
Poslední oblastí je případné provedení technologického průzkumu. To se týká například dochovaných
fragmentů původní „měděné“ barvy plechových prvků či objasnění zatím ne zcela zřejmého konkrétního
provedení kovové armatury betonových stropů. Oba dochované statické posudky zjevně počítaly z dnes
typickým způsobem armování a oba posudky konstatovaly nedostatečnou únosnost betonové konstrukce
stropu nad jižním přísálím. Je ovšem nutné zmínit, že u stropu nad severním přísálím, tj. u podlahy Srncova
sálu je situace jistě zcela analogická. Prověřit by tudíž bylo vhodné v pramenech z naznačené využití traverz
nebo případných dalších kovových prvků, jež mohly být do této konstrukce vkládány. Určitou odpovědí by
přitom mohla být i dobová technická literatura, v níž je jistě tehdy běžně používaný postup konstruování
těchto betonových konstrukcí popsán.
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Doporučení pro rekonstrukci

Obecně lze pro rekonstrukci doporučit především citlivý návrat k původní podobě a řešením, pokud je to
možné. Samozřejmě s nutným přihlédnutím ke stávajícím technologickým a technickým možnostem. Patrně
by například nebylo rozumné důsledně obnovovat původní systém větrání budovy, bylo by ale snad možné
zvážit jeho částečné využití. V takovém případě by ovšem bylo nutné zvážit i možná rizika, plynoucí z
hrozící likvidace či poškození původních částí systému (topná komora, ventilátory atp). Obecně je také
možné doporučit například nahrazení stávajících osvětlovacích těles tělesy více odpovídajícími tělesům
původním. Především v hůře dochovaných prostorách by ale bylo možné použít i osvětlovadla zcela
soudobá, s výrazným designem. Vůči historickým prvkům by pak působila kontrastně.
Pokud je to možné, bylo by vhodné rekonstruovat původní malířskou výzdobu. V rámci přípravy takové
akce by ovšem v daných místnostech bylo nezbytné provést restaurátorský průzkum. Vzhledem k
pravděpodobně značnému poškození dochovaných částí původní výmalby a zároveň s přihlédnutím k
jejímu relativně mechanickému způsobu provedení pomocí papírových šablon, lze doporučit spíše řádově
levnější nové provedení malované výzdoby, nikoli klasickou konzervací dochovaných částí s případnými
retušemi. Doporučit je jistě možné i obnovu fládrů a to především na dveřních výplních. Pochopitelně s
maximální snahou po napodobení původního odstínu a způsobu provedení. Nově vyráběné dveřní výplně
by měly odpovídat původním dveřním výplním a to nikoli nahodilé, nýbrž podle původního rozmístění.
Odlišně byly řešeny výplně v přízemí a v patrech. Specifický způsob členění je pak použit u zadních
schodišť a u podružnějších prostor (například záchodů). Respektovat je samozřejmě třeba i původní
dispoziční vazby (mj. velikost a umístění stupů). Žádoucí je i repase okenních a dveřních výplní. Možné a
vhodné je i doplnění rolet a to s dodržením původní režné barevnosti a systému navíjení na buben, umístěný
v pro to určeném prostoru v horní části okenních otvorů.
Vzhledem ke značným nákladům na provoz budovy by bylo možné uvažovat o zateplení stropů, což by
zvláště nad velkým sálem nemělo být s principy památkové péče v přílišném rozporu. Naopak
problematická a složitá je otázka využití a prezentace dochovaných částí původního technického řešení.
Pochopitelně nelze, až na relativně dochovaný ventilační systém, provádět rekonstrukci tohoto systému.
Zároveň by ale bylo vhodné pokud možno zachovat dochované fragmenty technického zařízení, konkrétně
především malou topnou komoru, dochované části v kanálech pod budovou, nádrže na teplou i studenou
vodu na půdě, dochované původní radiátory, dochovanou rozvodnou skříň elektrické instalace atp.
Na fasádě, respektive obecně exteriéru budovy by bylo vhodné při příští rekonstrukci korigovat chyby
vzniklé roku 2001. To se týká především horního ustupujícího pásu soklu na zadní části budovy, dodržení
rozsahu hrubší omítky soklu, korekce korunní římsy přístavků bočních vstupů, doplnění chybějících
vztyčených volut a navazujících lemujících pásků ve štítě průčelí a korekce barevnosti štukových postav
atlantů, eventuálně i návratu k monochromní barevnosti jako takové. U oplechování a původních
plechových částí střešní krytiny je nezbytné navrátit se k původní zelené, měděnku imitující barevnosti.
Zároveň by bylo velmi žádoucí korigovat ahistorickou podobu výplní bočních vstupů. To by ovšem
připadalo v úvahu zřejmě až po dožití konstrukcí stávajících, tedy obecně za velmi slouhou dobu. Na jižní
střešní terase je možné uvažovat o obnovení zatravněné a osázené plochy, je ovšem nutné zvážit praktickou
proveditelnost tohoto kroku.
Zmíněná obecná pravidla lze pochopitelně možné a vhodné konkretizovat pro jednotlivé prostory a
místnosti. Ve vestibulu by bylo vhodné odstranit novodobé strukturované olejové nátěry (linkrusta), pečlivě
očistit olejovými nátěry natřené či znečištěné kamenné prvky, očistit a případně rekonstruovat kovové prvky
(mj. prosklenou pokladničku na schodišti), odstranit nevzhlednou dodatečnou příčku pod jižním ramenem
schodiště, na základě nutného restaurátorského průzkumu rekonstruovat původní výmalbu, u některých
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dveřních výplní vhodným způsobem obnovit fládr a nahradit osvětlovadla, tak aby se tvarově a materiálem
blížila osvětlovadlům původním. Podobu kandelábrů osazených na sloupcích schodiště neznáme,
kandelábry stávající by bylo možné akceptovat, bylo by však velmi žádoucí je doplnit skleněnými koulemi. S
obnovou vestibulu by ovšem měla souviset i obnova navazujících příčných chodeb a schodišť, neboť jejich
výmalba byla integrální součástí malířského řešení prostoru vestibulu. Zde by bylo možné uvažovat mj. o
doplnění později odstraněných výzdobných prvků za čelní straně deštění zárubně.
V šatnách, bývalých lázeňských místnostech, eventuálně v dalších prostorách přízemí je vhodné jako
viditelnou prezentovat dochovanou betonovou konstrukci stropu. Žádoucí je i celistvé působení prostoru,
který byl původně z větší části v horní polovině nedělen příčkami. Dveřní výplně v místech odpovídajících
původním vstupům by bylo vhodné provádět jako historizující, dle vzoru ostatních dveřních výplní v
přízemí budovy. Osvětlení a další technické prvky by mohly být zcela soudobé a působit vůči historické
betonové stropní konstrukci kontrastně.
Obdobně lze postupovat i v bývalé kotelně. Problematické by zde bylo například kompletní předělování
prostoru dodatečně vloženým masivním stropem. Přípustné a dokonce žádoucí jsou ovšem lehké, ideálně
ocelové pochozí konstrukce, řešené obdobně jako původní ocelová lávka. Žádoucí by bylo také otevřít dnes
zazděné okenní otvory a nepochybně přípustná by byla i obnova původních vstupů směřujících na bývalou
kovovou lávku. Stávající novodobé obklady a dlažby lze odstranit a možné je i prohloubení prostoru na
původní úroveň. Vhodné je respektovat industriální charakter prostoru.
Také v případě velkého sálu je možné uvažovat o obnově původní výmalby. Nutné je ovšem pamatovat
na provedené mladší úpravy, které zřejmě neumožňují rekonstrukci cůslednou. To se týká především
dodatečného obložení horní hrany čelní plochy zábradlí překližkou, neboť tento zdánlivý detail zcela mění
barevnou a tím i tektonickou logiku v tomto místě použitého členění. Naopak dřevěné obložení je sice
mladší, ale provedené ve shodném rozsahu jako obložení původní. Mladší jsou i kovové kryty topení ve
spodní části sálu. Ty by případně bylo možné nahradit řešením výtvarně i řemeslně adekvátnějším. I v tomto
případě by samozřejmě bylo nutné při případné rekonstrukci původní výmalby počítat také s obnovou
výmalby v navazujících prostorech, především obou přísálích. Samozřejmě i zde by bylo nutné nejprve
zpracovat restaurátorský průzkum dochovaných fragmentů původní výmalby. Pamatovat by bylo vhodné i
na adekvátní materiál a barevnost opony jeviště atp. I zde by také bylo možné v rámci případného
rekonstrukčního zásahu doplnit na čelní plochy deštění dveřních zárubní později odstraněné výzdobné
prvky. Osvětlovadla by bylo možné řešit jako historizující, ovšem vzhledem ke sportovnímu využití sálu je
patrně adekvátnější volit soudobé řešení, které by mohlo vůči původním prvkům případně působit
kontrastně.
Poněkud problematická by byla případná snaha rekonstruovat původní výmalbu v případě malého sálu
(Alšova). Důsledná rekonstrukce zde totiž není v více podstatných důvodů možná. Fragmenty původní
výmalby jsou dochovány dosti neúplně, nemáme k dispozici žádnou fotodokumentaci původního stavu,
chybí původní obklad a neznáme ani jeho původní barevnost. Kromě toho byla zásadně přeřešena bývalá
galerie, dnes zasklená a s výrazně proměněným parapetem. Dodatečně byly také sníženy vstupy a umístěn
zde byl Alšův karton. V úvahu by tedy připadala buďto výmalba volně navazující na výmalbu původní, v
podstatě ve formě jakési soudobé parafráze, případně rekonstrukce mladší výmalby, provedené v roce 1929.
Ani v tomto případě ovšem neumíme spolehlivě rekonstruovat její podobu a spíše jen obecně tušíme, jak
mohla vlastně vypadat (modrý vodorovný pruh, malované rámy. Také osvětlení sálu by mělo odpovídat
spíše jeho sportovnímu využití a mohlo by být spíše soudobé než historizující. Ani v tomto případě původní
podobu osvětlovadel neznáme. Alespoň rámcově ovšem známe původní podobu skříněk kryjících radiátory
a v tomto případě by asi bylo smysluplné je podle dochovaného výkresu obnovit. Pouze obecně ovšem
tušíme, jak mohly být řešeny jejich výplně, opařené "ozdobným měděným krytím". V malém sále by také
snad bylo možné případně uvažovat o případném odstranění dodatečných vnějších okenních a dveřních
výplní, neboť ty dosti citelně pozměňují podobu střední části průčelí. Na druhou stranu je nutné uznat, že
tyto dodatečné truhlářské konstrukce už také mají svou historickou hodnotu a navíc vy v případě jejich
odstranění bylo patrně nutné uvažovat o použití izolačních dvojskel, což by u daného typů výplní členěných
příčkami na drobné tabulky znamenalo dosti citelný zásah do výplní původních.
Patrně zcela neproblematická by byla případná rekonstrukce zasedací síně, neboť místnost se dochovala
ve značně intaktní podobě. I v tomto případě by bylo nutné provést restaurátorský průzkum dochovaných
fragmentů původní výmalby. Žádoucí by bylo restaurování dochovaného nábytku a jeho vhodné doplnění o
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chybějící kusy, především o lavici a kulatý stůl, umístěné původně v prostoru trojbokého rizalitu.
Osvětlovadla by bylo vhodné volit historizující, umístěná dle dochovaných stop a původních propozic.
Při rekonstrukci okolí budovy je možné využít řešení, navržené původním projekte ohrazení, kde jsou
zakresleny přímo pro budovu navržená kovová vrata. Dbát je ovšem nutné na zachování historicky cenných
částí stávajícího ohrazení, tj. zděného pilíře po jižní straně budovy a nýtovaného plotového pole po straně
severní.

318

Přílohy
Následující stránky představují pouze velmi stručný a informativní výběr pořízené fotodokumentace, historických
vyobrazení a historické plánové dokumentace. Veškerá pořízená dokumentace je obsažena na přiložených DVD, které
jsou nedílnou součástí tohoto SHP.

Situace

Širší vztahy: 1) Zenklova ulice v křížení s Rokytkou, 2) Na
Žertvách, 3) Libeňský most, 4) Na Balabence, 5) Na Hájku, 6)
Na Kotlasce, 7) bývalé České loděnice, 8) Bulovka, 9)
Holešovice, 10, Košinka, 11) Libeňský zámek, sokolovna,
gymnasium a kostel (mapový podklad: Mapy.cz)
Historická situace: Libeň v roce 1845, zachycená na
Císařském otisku stabilního katastru , červeně značen
zámek (archivnimapy.cuzk.cz)

Bezprostřední vztahy: 1) Zenklova ulice, 2) Libeňský zámek,
3) kostel sv. Vojtěcha, 4) gymnasium, 5) Zámecký vrh, dnes
Thomayerovy sady, 6) bývalé letní cvičiště Sokola, 7) původní
stavební parcela TJ Sokol, 8) sokolovna
(mapový podklad: Mapy.cz)

Průhled Zenklovou ulicí k severozápadu od mostu přes Rokytku.
patrný je Libeňský zámek, gynasium, sokolovna, za ní téměř
skryt kostel (pokud není uvedeno jinak, foto autor)

Exteriér

Budova od jihovýchodu

Budova od severovýchodu

Budova od jihozápadu

Průčelí od severovýchodu

Střední část průčelí

Jižní střešní terasa, pohled od západu

Interiér

Vestibul od severozápadu

Vestibul od jihu

Průhled z příčné chodby do vestibulu

Příčná chodba ve druhém patře

Jižní přední schodiště

Detail zábradlí schodiště

Šatny v přízemí s železobetonovou stropní konstrukcí

Velký sál od východu

Velký sál od západu

Galerie velkého sálu od severovýchodu

Detail portálu jeviště a galerie hudebníků v čele sálu

Podhled galerie velkého sálu

Detail historického nosiče sportovního nářadí

Severní přísálí velkého sálu od východu

Srncův sál dostavěný roku 1921

Malý sál (původně přednáškový, dnes Alšův)

Jižní stěna malého sálu s původním zasklením

V průběhu malování, s patrnými zbytky starší výmalby.

Alšův karton z roku 1898, zavěšený v sále od roku 1929

Zasedací síň správního výboru (Filipova) od severu

Západní stěna zasedací síně s vestavěnými skříněmi

Detail štukové výzdoby stropu

Dochovaná součást původního mobiliáře

Dochovaná součást původního mobiliáře

Horní část severního zadního schodiště z roku 1921

Technické prvky a detaily

Prostor původní kotelny v západní části přízemí

Ventilační kanál pod budovou

Půdní prostor s ocelovým krovem

Původní nádrž na studenou vodu v půdním prostoru

Detail ocelového krovu a konstrukce ventilačního systému

Relikty elektroinstalace v původní dochované rozv. skříni

Omítka s "ďubkovaným" povrchem

Omítka zdobená sgrafitem, barvami a gl. keramikou

Kaménkové omítky použité ve dvou hrubostech na soklu

Omítka s drážkovaným povrchem

Oplechování se zbytky původní "měděné" barvy

Štukový dekor doplněný glazovanou keramikou

Výběr historických vyobrazení

Průčelí budovy v roce 1911 (foto č. 3008)

Velký sál při slavnostním otevření budovy (foto č. 3007)

Velký sál po dokončení budovy (foto č. 3005)

Severní přísálí po otevření budovy (foto č. 3006)

Velký sál v době První sv. války, lazaret (foto č. 4023)
Vestibul po dokončení budovy (foto č. 3004)

Historická plánová dokumentace
První návrh budovy

Pravděpodobně nejstarší návrh budovy, průčelí, Emil Králíček, patrně 1:200, zřejmě 1907 (plán č. 2002.1)

Tentýž návrh, řez (plán č. 2002.6)

Tentýž návrh, půdorys suterénu (plán č. 2002.2)

Tentýž návrh, půdorys přízemí (plán č. 2002.3)

Tentýž návrh, půdorys mezaninu (plán č. 2002.4)

Tentýž návrh, půdorys patra (plán č. 2002.5)

Další verze návrhu

Pravděpodobně druhá verze návrhu, 1:200, zřejmě 1907
(plán č. 2003)

Zřejmě pátá verze návrhu, patrně 1:200, asi 1908 (plán č. 2004)

Finální návrh

Tužková skica průčelí finálního
návrhu, 1:100, 1908/1909 (plán č.
3002.1)

Tužková skica finálního návrhu, příčný a podélný řez, 1:100, 1908/1909 (plán č. 3002.7 a 3002.8)

Finální návrh, čelní a boční pohled, whiteprint, 1:100, 1908/1909 (plán č. 3003.1)

Finální návrh, půdorys suterénu (tj. přízemí), kolorovaný whiteprint, 1:100, 1908/1909 (plán č. 3003.2)

Finální návrh, půdorys dalších dvou podlaží, kolorovaný whiteprint, 1:100, 1908/1909 (plán č. 3003.3 a 3003.4)

Schválený návrh a prováděcí plány

vlevo: Schválený návrh, půdorys přízemí (tj. 1. patra), kolorované pero na pauz. papíře., 1:100, 1909 (plán č. 3004.4)
vpravo: Prováděcí plán výkopu a základového zdiva, pero na pauz. papíře, 1:100, 1909 (plán č. 3005.2)

vlevo: Schválený návrh, čelní a boční pohled, whiteprint, 1:100, 1909 (plán č. 3004.1)

Prováděcí plán lázní, Mečislav Petrů, kolorovaný whiteprint, 1:50, 1909 (plán č. 4001)

vlevo: Prováděcí plán suterénu (tj přízemí), whiteprint, 1:100, 1909 (plán č. 3005.4)
vpravo: Prováděcí plán galerie při malém sále (tj. 3. patra), pero na pauz. papíře, 1:100, 1909 (plán č. 3005.25)

vlevo: Dochovaný fragment příčného řezu budovou v místě vestibulu, pero na pauz. papíře, 1:50, 1909 (plán č. 4002.2)
vpravo: Výřez níže zobrazeného plánu

Plán půdorysu a příčného řezu vestibulem, pero na pauz. papíře, 1:50, 1909 (plán č. 4002.4)

Příčný řez budovou v místě sálu, pero na pauz. papíře, 1:50, 1909 (plán č. 4002.6)

Tužková skica průčelí, 1:50, 1909 (plán č. 4003.1), dole detail téhož plánu

Detailní plán průčelí, pero na pauz. papíře, 1:50, 1909 (plán č. 4003.2)

Detail plánu severní fasády s dodatečnou korekcí tvaru štítu, whiteprint, tužka a pero, 1:50, 1909 (plán č. 4003.6)

vlevo: Zjednodušený prováděcí plán průčelí , 1:50, 1909 (plán. č. 4009.1)
vpravo: Tužková skica podhledu galerie velkého sálu s patrnými autorskými změnami, 1:33, 1909 (plán č. 4017.1)

vlevo: Detail výkresu krytiny a odvodnění terasy, tužka a pastelky, 1:10, 1909/1910 (plán č. 4021)
vpravo: Tužková kresba hlavních vstupních dveří, 1:10, 1909/1910 (plán č. 4024.1)

Výkres skříňky na radiátory do malého sálu, whiteprint, 1:20, 1909/1910 (plán č. 4034.1)
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