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Navržen a oostaven 1923_26' Je souča.

tzv .  orez identského schodiště umístěne-

v krčku mez i  p iíčn1im kĚíd|em a kap|í.  V;: . ' .

v p|ízemí pĚístupn1í z prťrchodu (tzv' tune .

mez i  | | .  a  | | | '  nádvo iím.

Prostor schodiště s v1itahem umístr

P|ečnik do pŮrvodnístruktury Nového pa "
muse| se tak vyrovnat s rozdíln1imi vfška-

pod|aží,  s távajícími  okny a da|šími omeze.

Navzdory tomu je prostor cel istv1i. Vá|co ' . .

kabina z teakového dĚeva s posuvn1imi

dve imi  se pohybuje ve zděné ová|né šac-: '

prosvětlované šachetními dveĚmi a okny.

Ko|em v1itahové šachty se vine z paIra

do patra dvouramenné kamenné schodiš:=

pĚedě lované podestami  pňed vstupy do v ' , : . '

a  naprot i  n im.  Pr]vodní Íešení,  kdy okna

šachty umístěná na podestách schodiště

pouště|a do prostoru v17tahové šachty der-

svět|o od stĚedních oken krčku mez i  príčnr^

traktem a kap|í,  by|o bohuže| pĚedchozími

r ipravami  zn ičeno vestavbou toa|et  azazdě-

chodbiček z  podest  rámovan1ich toskánsk1-

s|oupy k okn m. Nenítak tedy dnes či te|n1 i

P|ečnik v  koncept  práce s  denním svět|em.

smys| oken do v tahové šachty umístěn1ich

na podestách a prosk|ení kab iny oknem pro. l

vstupním dveiím.

Z opakovaně používan1ich zák|adních

rozměrr]r jednot|iv1ich prvk jsem se pokusiI
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dešifrovat architektovu práci s proporcemi.

Domnívám se, že proporce zák|adních rozměrťl

prezidentského schodiště je založena na
jednoduchém matemat ickém poměru 1 :1,5 '

Zavychozíjednotku stanoven rozměr 1,5 m,

1ejím o po|ovinu zvětšenfm rozměrem je 2,25 m,

Dí|čí použité rozměry je pak možné, s j istou

mírou nepiesnosti danou rea|itou stavby,

dopočítat použitím pravid|a z|atého iezu.

Zák|adní rozměr 1,5 m se objevuje

v pridorysu kabiny, krajních ohniscích e|ipsy

šachty, šíice portá|rj šachetních dveií,

šíice portá|ťr oken šachty, šíice ostění

prťrchodťr k v1itahu v |. a ||. patĚe a v šíĚce

prlvodních, dnes již zazdén,lch chodeb

k okn m, jež prosvět|ovala prostor schodiště

ze ||. nádvoĚí. Druh1/ rozměr 2,25 m je

použit pĚi stanovení v1/šky kabiny, šíiky

v1itahové šachty, v1/šky portá| šachetních

dveií, vfšky portá| oken šachty' v1fšky

a šíiky nik na podestách mezipater a šíĚky

prostoru vstupu v píízemí,jak by| navrhován
(ne rea|izován) v privodních p|ánech. Stiedem

prostoru prezidentského schodiště je dĚevěná

vá|cová kabina na pridorysu kruhu opsaného

ko|em čtverce 1,50 m. Kruh do tohoto čtverce

vepsan1i pak vymezuje první profiIaci stropní

iímsy. Dva tyto vepsané kruhy posunuty

na hranu čtverce kabiny vytyčují délkov! rozměr

šachty, kruh o a 2,25 m určuje její šíĚku.

D vodem k rekonstrukci by|o pĚedevším

odstranění bezpečnostních závad. Piedchozím i

rekonstrukcemi došlo k v1iměně vftahového

stroje, pťrvodního e|ektrického ov|ádání v1itahu'

zpevnění a v1/měně dna kab iny,  dop lněnív tahu

bezpečnostními prvky. Největším zásahem

do vzh|edu v1itahu by|o odstraněnípťrvodních

šachetních mYíží ajej ich nahrazenídveĚmi v 60.

|etech 20. sto|etí. Tyto dveĚe by|y na pťrdorysu

kruhové v1iseče, ačko|iv pťrvodní miíže by|y

rovné. Dveie by|y navrženy tak, aby vyhově|y

tehdejším bezpečnostním požadavk m,

nicméně materiá|ově a rjrovnízpracování by|y

na hony vzdá|eny ku|tivovanosti p vodních

prvkri v;/tahu a schodiště' Masivníjek|ové profi|y

by|y op|áštěny mosazn1/m p|echem, vzh|edem

k zaki ivení by|y ,,zask|eny.. p|exisk|em, k uzavÍení

byly osazeny kruhovfm bakel itovy/m madlem

používan1fm v tehdejší pane|ové vlstavbě sídIišť.

Pro jej ich vzh|edové pi ib|ížení k prJrvodním

prvk m vftahu a schodiště by|y osazeny

m iížovím vylezan,f m z p rivod n ích P| eč n i kov1i c h

šachetních miíží. Jej ich bezpečnostní prvky
jiŽ neby|y d|e současnfch norem funkční.

Rozhodljsem se dveie neupravovat, ale

navrhnout nové, jež by koncepčně respektova|y

v1/chodiska privod ních miíží.

V p vodnípodobě v1/tahu pi i jíždě|a

kabina do stanic vidite|ná pĚes subtiIní

vzdušné mlížoví šachetních dveií' VzhIedem
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k bezpečnostním požadavkrjm jsem navrhI

dveie prosk|ené, sk|o tedy nahrazuje

p vodní mlížoví' Rám dveiíje navržen

v materiá|u a profi|u pťrvodní miíže. Dveie

jsou osazeny v privodnípo|oze. Jsou vybaveny

bezpečnostními prvky (dveiní uzávěrou,

spínači ,  čid|y,  s tykači . . . ) . , ,Nebezpečn1f . .

prostor po bocích mezi dveimi a kabinou
je piehrazen tyčí' K|ika dveiíje vzdá|enou

repl ikou p vodních k|ik miíží, má stejnou

ve|ikost i  proporce, a|e není j iž zbrušována

do šestihranu' Pies prosk|ení dveĚí je dnes

kabina viditelná více než pi i  iešení privodním,

navíc formát dveií odpovídá protiIeh|1fm

oknr]m do šachty.

Kromě rea|izace nov1/ch šachetních dveĚí

by|y na v17tahu provedeny i da|ší rÍpravy.

V;/tahová kabina i vstupní portá|y by|y

osaze ny nov1f m i tIačítkov;f m i pane|y navrženf m i

|eštěné mosazi '  Dno v1itahové kabiny by|o

pokryto novou podlahovou krytinou v barevnosti

a materiá|u krytiny privodní - j iž odstraněné

pii piedchozí rekonstrukci. Z šachetních oken

na podestách schodiště by|y odstraněny

m|íže z 60. |et 20. sto|etí a okna piesk|ena

bezpečnostními sk|y. By|y nově iešeny

všechny elektroinsta|ace, vyměněny v|ečné

kabe|y, stroj v1ftahu, k|adky apod. PĚi všech

zásazích by|y peč|ivě iešeny detai|y kotvení

a vedení kabe|áže.

1 piístup z pŤízemí, z tzv. ,,tune|u.. mezi ||. a ||| '  nádvoiím

2 v fs tup ,  l l .  pa t ro

3 detaiI repasované kabiny, nové t|ačítkové pane|y
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EngI ish The Jos ip  P lečnlk and ot to

Rothmayer Lifts, Prague Castle Botl '

I iÍts , the Jos ip  PIečnik Pres ident ia|  | i f t

and the Otto Rothmayer l i ft are situated

in the New Pa lace approx imate ly  30 met ' - : ,

in  d is tance f rom one another .  The des ignt '

o f  the Pres ident ia l  I i f t ,  jos ip  P|ečnik ,  was

a teacher ,  co l league and f r iend of  Otto

Rothmayer;  both l i f t s  are des igned in  a sr r  i

fashion. lt is apparent that Rothmayer

mode||ed h is  I i f t  a f ter  P|ečnik ,s  wi th both

hav ing cy l indr ica l  cab ins as  wel l  as  shaf t

doors  des igned as grat ing.  Over  the course

of two years we had the opportunity

to reconstruct both l i fts, Rothmayer's in

the year  2006 and the second two years

later .  ln  l ight  of  the ex is tence of  on ly

a min imum of  arch i tectura l  documentat ion,

i t  became necessary to seek out  on the basrs

of  survey ing,  h is tor ica l  orders  and invo ic ing

the carried out repairs, in an attempt at

determin ing what  was or ig ina l  in  the l i f t s

and what  was not ,  and how the l i f t s  or ig ina l ly

funct ioned.  Hav ing to observe a maze of  l i f t

regu lat ions,  we sought  out  a  way in  which

to renew the or ig ina l  concept  wi thout  ef fect ing

the or ig ina l  e lements  and at  the same t ime

respecting the sea of safety requirements.

A l l  o f  the new e lements  were des igned in

a contemporary style, with however a respect

for  the or ig ina l  a im,  or ig ina l  proport ions

and the or ig ina l  mater ia ls .

PREZ|DENTSKÝ VÝTAH V NoVÉM PALÁC|

PRAŽSKÉHo HRADU z R, 1923-26

NAvRŽENÝ Jos lPEM PLEČNlKEM

KL|ENT Správa Pražského hradu

AUToR Ing. arch. David Prudík

HLAVNÍ DoDAVATEL Archatt, a.s., Ing, Jan Všetečka

RESTAURÁToRsKÉ PRÁCE NA DŘEVĚNÝCH

PRvcícH Libor Urbánek. Tabernák|. s.r.o.

RESTAURÁToRsKÉ PRÁCE NA KoVoVÝcH

PRVcÍcH MgA' Martin Janda

RESTAURÁToRsKÉ PRÁCE PRVKŮ z UMĚLÉHo

MRAMORU MgA. Jan Koreckf

NÁVRH SKLENĚNÝcH PRVKŮ Zdeněk Kudrnáč

NÁKLADY 7  mi | .  Kč /  30O 00O eur

REALIZACE 2OO7
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iez  šachtou

typick1i ptidorys šachty

archivní pťrdorys
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VÝTAH oTTo RoTHMAYERA. TzV. KARoLÁK
DAVID PRUDÍK

V17tah z r. . l935 je navržen otto Rothmayerem
(1 892-1 966), P|ečnikov m žákem

a spo|upracovníkem, jako vá|cová dievěná
mahagonová kab ina vo|ně se pohybující

zrcad|em barokního schodiště v  j ižním v1 lběžku

Nového pa|áce na Pražském hradě. o Úrovni

arch i tekton ického návrhu i  Ěemes|ného

zpracování svědčí,  mimo j iné, poz|acení

mosazn1fch k|ik posuvn1/ch dveĚí kabiny

či použití hovězí križe jako pod|ahové krytiny.

V1/tah od doby svého vzniku proše|

něko| ika rekonstrukcemi ,  pĚ i  n ichž by|y

vyměněny téměĚ všechny technoIog ické

součásti (stroj, v|ečná |ana, k|adkoví apod.),
v  kab ině by|  změněn systém osvět lení

a dodán p|ex isk|ov1/  poh|ed,  kab ina i  vs tupní
portá|y by|y osazeny t|ačítkov1imi pane|y

s bake|itov1/mi t|ačítky, na šachetní m|íže
by|o p i išroubováno p|ex isk|o a nec i t | ivě

osazeny dveĚní spínače. Největším zásahem

do konceptu v1itahu by|o však zbudování

zábran k uzaviení prostoru v1/tahové šachty
od schodišté, Zábrany by|y provedeny

1akze strany schodťr, tak nad pŮvodními

dvoukĚíd|1/mi šachetními dveĚmi z pískovanych

ske| do o|ověn1/ch rámečkťr. Díky nim pak

kabina vyitahu zťrstáva|a pži pojíždění v1itahu

skoro kompletně skryta .

Cí lem rekonstrukce by|o,  kromě odstranění

bezpečnostních závad,  i  očištění v1 i tahu

a v tahové šachty od nevhodného ba|astu

a v mezích možnostíobnova pťrvodní

vzdušnosti návrh u Rothmayerova'

Prjvodní šachetní dveie z kartáčované

voskované oce|i by|y zask|eny čir1i m

bezpečnostním sk|em; namísto

,,pane|ákov1/ch.. tIačítkov1ich tabeI by|a

navržena nová,  atyp ická ,  v  broušeném nerezu
_ materiá|u pťrvodních posuvn1ich dveĚí;
by la  obnovena pťrvodní podIahová kryt ina

zhovězí kťrže |epené na korkov1/ podk|ad;  by|o
obnoveno pŮvodní osvět|ení neonovou t rub icí

nad Ěímsou kab iny;  by|a vyměněna nepťrvodní

v|ečná lana a kabe|y e|ektro insta|ace

s dťl razem na deta i I  orovedení atd.
Po dlouh1/ch Iicitacích s v1/taháĚsk mi
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techn iky jsme dosáhI i  zachování pťrvodních

bovdenov1ich mechan ick1ich dveĚních uzávěr,

novodobé neby|o kam umíst i t  bez pon ičení

pÚvodních šachetních dve ií .  Kompromis

soočívá v e|ektron ickém h|ídání uzav(ení

mechanick i i ch dveíních uzávěr .

Predevším však by|y odstraněny

zábrany v1i tahové šachty ze schodiště

a nad šachetními  dveĚmi z  60.  Iet  20 '  s to|etí

a nahrazeny nov/mi  z  bezpečnostních ske|

kotven ch na subt i Iní nerezové kotvy.  Tím

byl  vytah navrácen k pÚvodnímu záměru

kab iny  p Iu1 i c í  o tev renym schod iš těm.

Až po dokončení projektu rekonstrukce

by ly  v  arch ivu Pražského hradu na|ezeny

sk ic i  nerea l rzovanych zábran z  doby

Ro thmaye rova  pusobení  na  H radě .

Návrh zábran se v podstatě kryje s nově

rea | i zovanym i  z áb ranam i ,  pouze  dě | í

ve |kop lošná  sk |a  na  po |ov iny  a  namís to

našich patek navrhu1e oce|ové subt i lní

rámy.  Koncepčnív1 ichod isko je  a|e s te jné
-  max imá I  ní  t r ansoa ren tnos t '
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EngI ish The Jos ip  P lečnik and ot to

Rothmayer Lifts, Prague Castle Both

I i f ts , the Jos ip  P|ečnik Pres ident ia|  | i f t

and the Otto Rothmayer l i ft are situated

in the New Palace approximately 30 metres

in distance from one another. The designer

of the Presidentia| | ift, Josip P|ečnik, was

a teacher, col league and fr iend of Otto

Rothmayer;  both l i f t s  are des igned in  a s imi lar

fashion. lt is apparent that Rothmayer

mode|led his I ift after P|ečnik.s with both

having cyl indrical cabins as well as shaft

doors  des igned as grat ing.  Over  the course

of two years we had the opportunity

to reconstruct both l i fts, Rothmayer's in

the year 2006 and the second two years

later. In l ight of the existence of only

a min imum of  arch i tectura l  documentat ion,

it became necessary to seek out on the basis

of  survey ing,  h is tor ica l  orders  and invo ic ing

the carried out repairs, in an attempt at

determin ing what  was or ig ina l  in  the l i f t s

and what was not, and how the l i fts original ly

functioned. Having to observe a maze of l i ft

regu lat ions,  we sought  out  a  way in  which

to renew the original concept without effecting

the or ig ina l  e lements  and at  the same t rme

respecting the sea of safety requirements.

A l l  o f  the new e lements  were des igned in

a contemporary style, with however a respect

for  the or ig ina l  a im,  or ig ina l  proport ions

and the or ig ina l  mater ia ls .

VÝTAH V JtŽ.NíM VÝBĚŽKu NovÉHo PALÁCE
NA PRAŽSKÉM HRADĚ z R. 1935
NAVRŽENÝ oTTo RoTH MAYEREM
KLlENT Správa Pražského hradu
AUTOR Ing' arch. David Prudík
RESTAURÁToRsKÉ PRÁCE NA DŘEvĚNÝcH
PRvcícH Libor Urbánek, Tabernák|, s.r.o'
RESTAURÁToRsKÉ PRÁCE NA KoVoVÝcH
PRVcÍcH MgA. Martin Janda
NÁvRH sKLENĚNÝcH PRVKŮ Zdeněk Kudrnáč
NÁKLADY 5,5 mi|.  Kč / 23o 0Oo eur
REALIZACE 2OO6
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typick! pridorys šachtou

1 zábrany šachty nad šachetními dveimi - ohfbané

bezoečnostní skIo

2 repasovaná kabina s neonov m osvět|ením a pod|ahou

pokrytou križí

3 pt]tvodní zábrana nad šachetními dveŽmi
4 zábrany v tahové šachty - bezpečnostní sk|o
5 archivní foto v1itahového portá|u
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SLOVO DODAVATELE
TEXT JAN VŠETEČKA / ARCHATT

V |etech 2006 a2oo7 provádě|a naše f i rma

restaurátorskou obnovu dvou cenn1/ch

historick1/ch v1;itahri v j ižním kĚíd|e na
Pražském hradě. Jedna|o se o presidentskf

v1ftah navržen,! architektem Josipem

P|ečnikem a o v1ltah v j ižním v1fběžku

Nového pa|áce navrženyÍ architektem

Otto Rothmayerem.

PREZ! DENTsKÝ VÝTAH NAVRŽENÝ

ARCH.  Jos l PEM PLEČNIKEM,

REALlzoVÁt't v LETECH 1923-26

Pied započetím obnovy vftahu byla poiízena

detaiIní fotodokumentace v1/chozího stavu

vftahu. Je|ikož v1itah využívá prezident

a schodiště s vftahem zasahuje v jednot|iv1ich

patrech do h|ídanyich prostor, by|o nutno pĚed

započetím prací vystavět ve všech patrech

prachotěsné pĚepážky oddě|ující staveniště.

Nejprve by|a rozebrána dievěná kruhová

kabina a odvezena do dí|ny k restaurování.

Z dievěn,lch p|och by|y odstraněny veškeré

vrstvy neprivodních povrchovfch riprav,

p|ochy by|y truh|áisky opraveny a poté

opatieny novou povrchovou pravou

sestávající z mnoha vrstev za|ešťovaného |aku'

Cí|em bylo dosáhnout velmi vysokého |esku

stejně jako v pťrvodním provedení še|akem
(še|ak neby l  použi t  s  oh|edem na náročnost

držby a zraniteInost této povrchové ripravy).

By|y repasovány veškeré kovové mechanismy

kabiny (systém otevírání šachetních dveií,
p vodní bezpečnostní kontakty atd.) ' By|o

provedeno nové zask|ení kabiny oh1/ban1/m

bezpečnostním sk|em' Pi i  rozebírání kabiny

by|  na lezen f ragment p vodnípod|ahové

krytiny v1ítahu z dobového Iino|ea, d|e kterého

by| vybrán odstín nově použitého marmo|ea.

Nosn1f kovovf rám kabiny byl rovněž rozebrán

a repasován v dí|ně, po zpětné montáži bez

kabiny s|oužil jako pojízdná p|ošina v šachtě,

ze které by|y prováděny práce na obnově

interiéru šachty (v1lměna veškerého vedení,

repase vodítek, protiváhy, oprava omítek).

Nep vodní v;/tahov11i stroj umístěn;/

ve strojovně pod v1ftahovou šachtou by|

vyměněn zanov,!. V k|adkovně nad v1/tahovou

šachtou doš|o k posí|ení nosné konstrukce

a repasi insta|ovaného za|ízení' Veškeré

bezpečnostní prvky v1ltahu ve v1/tahové

šachtě, na kabině i ve strojovně by|y

insta|ovány nově' Prjvodní ov|ádání vf tahu

neby|o dochováno (v1itah p vodně možná
vťrbec nemě| ov|ádánízevn i t i  kab iny) '  Autor

projektu navrhnu| nově veškerá ov|ádací

t|ačítková tab|a včetně atypick1/ch tIačítek.

Zejména v1/roba leštěného mosazného
prohnutého tab la  do kab iny s  atyp ickfmi

t |ačítky by|a techno|og icky ve|mi  s|oži tá .

Nep vodní šachetní dve ie  ze 60.  le t

20. sto|etíby|y odstraněny a místo nich byly

osazeny nové šachetní v1/p|ně z atypicklch

mosazn1ich profiIr i  zasklené bezpečnostním

sk|em. Do těchto vfplní by|y osazeny

typizované dveĚní uzávěry'

Součástí obnovy v1/tahu by|o také

restaurování p|och z umě|ého mramoru, kter1i
je použit nejen na ostěních šachetních dveií,

a|e na mnoha da|ších prvcích schodiště oko lo

v1/tahové šachty. V místech po odstranění

nep vodnítechno|og ie v1 i tahu by|  umě|11 i

mramor dop|Ěován v kresbě navazující

na dochované oko|í.

V rámci obnovy v1itahu byly repasovány

veškerá okna v tahové šachty a také
prosk|ené stěny pi i  vstupu k vftahu z tzv.

tune|u v oYízemí'

VÝTAH NAVRŽENÝ RRcn. oTTo
RoTH MAYEREM, REALlzoVÁN
V RocE í935
Postup restaurátorské obnovy tohoto vi itahu

by| v mnohém podobn1/ obnově P|ečnikova

v1Ítahu' PĚed zahájením prací by| fotograficky

zdokumentován v,lchozí stav. Na rozdí| od

prezidentského v1/tahu zde práce probíha|y

za provozu na schodišti, které vede oko|o

oteviené v1Ítahové šachty.

Rovněž u tohoto v1/tahu by|y práce

zahájeny rozebráním dievěné kabiny vftahu'

Demontovaná kabina by|a pĚevezena do dí|ny

a tam restaurována. Repasovány by|y rovněž

kovové dveťe kabiny (s ručně broušen1fm

povrchem) a také ostatní kovové prvky

a mechanismy kab iny.  P i i  rozebráníkab iny

by|o objeveno privodní Ěešenístropu kabiny

s bí|1fm k|enut1fm stropem a také by|y na|ezeny

zbytky po kotvení neonové trubice osvět|ující

kabinu. Na podlaze kabiny byla nalezena

privodní krytina pod|ahy vyrobená z na bí|o
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barvené hovězí kuže. Všechny tyto ná|ezy by|y

pr i  obnově kab iny obnoveny '

Ste jně 1ako u P|ečnikova v tahu by|

repasován kovov! nosnf rám kabiny (zde by|

z větší části puvodní) a poté by| využíván
jako pojízdná p lošiny pro veškeré práce

ve v tahové šachtě.

By|y odstraněny veškeré nepŮvodní v1/pIně

oddě|ující v1 i tah od schodiště.  Nás|edně

by ly  rea| izovány nové transparentnív1 i  pIně

provedené z bezpečnostního sk|a uchycené

do kotev z  kar táčované nerez i .

Je| ikož jsou veškeré deta i |y  vn l t iku

v1/tahové šachty a venkovní p|ochy kab iny

ze schodiště v id i te|né. by|  pr i  obnově

techno|og ické část i  v l tahu umístěné

v šachtě a vně na kab ině k|aden ve|k duraz

na p iesné a prec izní umístění vešker  ch

v i d i t e |n l ch  komponen tÚ  a  vedení  kabe Iu '

Rovněž nárazníky na dně v tahové šachty by|y

provedeny atyp icky tak.  aby neruši|y  ce|kovy i

čis t !  dojem p i i  pohIedu do šachty.  VeIk1 im

prob|émem by|o vyÍešení h|ídání šachetních

dve ií ,  jeI ikož standardně používané (a normou

vyžadované) dve iní uzávěry neby|o možné

do p vodních dvoukiíd|;ich miížov}ich

dve ií  osad i t .  Nakonec by|y repasovány

pŮvodní mechanické uzávěry a dop|něny

e|ektron ick1 i  m h|ídáním je j i ch funkce.

Šachetní mííže z broušené oce|i

by|y repasovány a dop|něny zask|ením

z oh1 ibaného bezpečnostního sk|a.  Veškeré

nebezpečn é mezery oko|o šachetn ích

dveií by|y iešeny v|ožením transparentních

skIeněn1ich prvkr i .

Zajímav,lm detaiIem je vedení protiváhy

v1itahu samostatnou šachtou. Toto iešení

by|o použito zňejmě proto, aby protiváha

neruši|a ce|kov1i dojem z oteviené šachty.

Rovněž šachta protiváhy s insta|ovanou

technoIog ií  by|a oPravena.

Techno|og ie v1f tahu by|a dop|něna

požadovan17mi prvky, by|a osazena nově

navržená atypická ov|ádací tabIa v1ftahu,

tentokráte z kartáčované nerezi se

sk|eněn1im i prosvět|enyimi t|ačítky.
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