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Úvod 
 

 
 I. Vývoj původce fondu 

 Vznik výtvarné rady 

Výtvarná rada vznikla v roce 1973 při Národním výboru hlavního města Prahy (VR 

NVP) a v duchu své doby – kdy podobně jako i jiné sféry života byla také oblast umění 

paušálně financována a kontrolována státem – měla fungovat jako koncepční a poradní sbor 

k posuzování uplatnění výtvarných děl, jejich společenského významu a hodnoty, jakož i 

rozsahu architektonického řešení staveb, úprav veřejných prostranství a veřejných budov na 

území hlavního města.1 Předchůdkyní rady v oblasti angažované výtvarné politiky metropole 

byla takzvaná výtvarná komise, zřízená k řešení otázek výtvarného umění v investiční 

výstavbě 1. listopadu 1966 a organizačně tehdy přičleněná ke školské a kulturní komisi NVP.2 

Tato původní komise, jež ovšem v porovnání s pozdější radou neměla tak široký tematický 

záběr, se od začátku potýkala s kompetenčními problémy, neboť investoři a zástupci 

příslušných orgánů NVP na úseku výstavby jí včas nepředkládali výtvarné návrhy 

k posuzování a schvalování a neplnili ani své povinnosti ohledně vyčleňování finančních 

prostředků na výtvarná díla. Autoritu komise narušovala do jisté míry rovněž skutečnost, že 

její členové důsledně nekoordinovali svou práci s odbornými institucemi. Navíc již od roku 

1969 probíhala paralelní jednání, při nichž se zvažovalo ustavení speciální komise pro tehdy 

plánovanou výstavbu metra. Podle úřední zprávy NVP z dubna roku 1973 přestala výtvarná 

komise zasedat ještě před samotným vytvořením pozdější výtvarné rady.3 Činnost obou 

orgánů neměla tedy přímou návaznost a přechod od působení jednoho ke vzniku druhého 

nebyl kontinuální. 

Nadále bylo zapotřebí změnit postavení a rozšířit pravomoci nového sboru takovým 

způsobem, aby mohl účinně koordinovat nejen samotné orgány investujícího města, ale 

obecně všechny investory činné na území Prahy. Působnost výtvarné rady měla mít 

                                                 
1 Jaroslava MENDELOVÁ, Správní a organizační změny v Národním výboru hlavního města Prahy v letech 

1960–1985, in: Obecné dobré velebiti, zlé tupiti a lidské spravedlnosti fedrovati, výbor statí Jaroslavy 
Mendelové k dějinám městské správy, uspořádala Olga Fejtová ve spolupráci s Kateřinou Jíšovou, Markem 
Lašťovkou a Hanou Svatošovou, Praha, Scriptorium 2012 (= Documenta Pragensia supplementa III), s. 273. 

2 Zápis z 26. schůze rady NVP ze 14. 11. 1972, AHMP, MHMP II, Zápisy ze zasedání rady NVP, inv. č. 1062, č. 
knihy 378, s. 92. 

3 Zpráva o zahájení činnosti výtvarné rady NVP, 17. 4. 1973, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–
1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 
1. 
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komplexní dosah, aby posuzování výtvarných děl bylo jednotné, řízené z jednoho centra, 

v souladu se zájmy metropole. Ve spektru pozornosti stálo proto společenské uplatnění 

výtvarných děl tvořících součást architektonického řešení staveb, interiéru města, úprav 

veřejných prostranství i veřejných budov na celém území hl. m. Prahy. Zřizovatelem rady se 

mělo stát plénum NVP, jednotlivé členy – z valné většiny odborníky – měla jmenovat či 

odvolávat rada NVP, a to na společný návrh odboru kultury a odboru územního plánování a 

architektury NVP. Organizačně se počítalo s přičleněním rady právě k odboru územního 

plánování a architektury, především proto, aby se účinně podílela na investiční výstavbě již od 

samotné fáze územních rozhodnutí a mohla také sledovat přiměřenost finančních nákladů 

v této oblasti. Předběžná jednání o spolupráci proběhla rovněž se Svazem českých výtvarných 

umělců, Svazem architektů ČSR a Českým fondem výtvarných umění.4 

Konkrétní návrh na zřízení výtvarné rady vzešel z jednání rady NVP dne 14. 11. 1972 

(usnesením č. 295).5 V návrhu jednacího řádu nového orgánu bylo stanoveno, že rada má 

sestávat z patnácti členů účastnících se povinně pravidelných zasedání. K jednáním, která na 

pokyn předsedy svolával odbor územního plánování a architektury NVP, mohli být přizváni 

další experti s poradním hlasem. Usnášeníschopná byla rada za nadpoloviční účasti členů, 

nadpoloviční většina hlasů také rozhodovala během hlasování, zatímco při rovnosti hlasů 

rozhodoval hlas předsedy. Z jednání měly být pořizovány zápisy podepisované všemi 

přítomnými členy; každý zápis přišel vždy znovu na pořad jednání a schvalování během 

následující schůze. 

Hlavním úkolem nového orgánu bylo posuzovat společenský význam, vhodnost a 

rozsah uplatnění výtvarného umění jako součásti architektonického řešení staveb, dále úprav 

veřejných prostranství – což se týkalo zejména pomníků, plastik a jiných výtvarně řešených 

doplňků městského interiéru – a veřejných budov v Praze. (V této koncepci se rada po svém 

založení prakticky řídila vyhláškou o posuzování děl výtvarného umění vydanou ve Sbírce 

nařízení, vyhlášek a institucí NVP dne 30. března 1973 pod částkou 4.6) Veřejnými 

prostranstvími se zde přitom rozumí veškeré veřejné komunikace a pěší prostory, náměstí, 

ulice, tržiště a sady, veřejnými budovami pak zejména ty, patřící orgánům státní či obecní 

správy nebo církvím, včetně některých dalších budov přístupných veřejně, a to i za placené 

                                                 
4 Zápis z 26. schůze rady NVP ze 14. 11. 1972, AHMP, MHMP II, Zápisy ze zasedání rady NVP, inv. č. 1062, č. 

knihy 378, s. 90–101. 
5 Zápis z 6. plenárního zasedání NVP z 15. 2. 1973, AHMP, MHMP II, Zápisy ze zasedání pléna NVP, inv. č. 

83, č. knihy 64, s. 357–360. 
6 Soubor podmínek pro fungování výtvarné rady NVP, 17. 5. 1974, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP 

(1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, 
kart. 1. 
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vstupné. Výtvarná rada měla dbát zejména na vysokou ideovou a uměleckou úroveň a také 

hospodárnost navrhovaných řešení. Posuzovala (nikoli určovala) výši finančních částek a 

honorářů a dohlížela na účelné soustřeďování prostředků v rámci koncepčního řešení. Měla se 

vyjadřovat už k podrobnému územnímu plánu, poté uplatňovala svá stanoviska při zpracování 

projektové dokumentace a následně sledovala postup prací až do konečného odevzdání díla. U 

zvlášť významných úkolů byla rada oprávněna stanovit investorům Národního výboru hl. m. 

Prahy, zda řešit danou výtvarnou realizaci formou přímého zadání nebo soutěže, ostatním 

investorům mohla konkrétní postup alespoň doporučit. O tom však, zda jsou investoři nebo 

orgány pražských národních výborů či jejich nadřízené instance povinny vyžádat si posudek 

výtvarné rady, rozhodoval odbor územního plánování a architektury NVP. Současně měl 

vedoucí odboru kultury NVP povinnost předkládat návrhy na zřízení památníků, pomníků a 

pamětních desek – a to kompletně až po jejich „výtvarné“ posouzení – tzv. Ideové radě při 

Ministerstvu kultury ČSR (přesněji Ideové radě pro péči o památníky, pomníky a pamětní 

desky při MK ČSR).7 Orgánům státní správy, které vydávaly konečné rozhodnutí o povolení 

stavby, příslušela pak kontrola dodržování tohoto postupu.8 

 

 Činnost výtvarné rady 

Výtvarná rada zahájila svou činnost 3. července 1973 a od srpna téhož roku se začala 

scházet pravidelně každých čtrnáct dní. Jejím prvním předsedou se stal náměstek pražského 

primátora, akademický malíř Josef Kilian. Ve jmenování poslance, předního funkcionáře 

NVP a umělce v jedné osobě spatřovaly tehdejší správní orgány doslova záruku, „že budou 

důsledně uplatňována náročná ideová a umělecká hlediska na výtvarná díla spojená 

s architekturou v hl. m. Praze“.9 Dalšími členy rady byli tři zaměstnanci odboru územního 

plánování a architektury NVP, mezi nimi hlavní architekt Prahy ing. arch. Blahomír 

Borovička, CSc. (jako místopředseda) a ing. arch. Dagmar Císařová (jako tajemnice), dále tu 

zasedali vedoucí odborů výstavby a kultury NVP, generální ředitel Výstavby hl. m. Prahy, 

vedoucí oddělení výtvarného umění Ministerstva kultury ČSR, ředitel Galerie hl. m. Prahy, 

čtyři členové Svazu českých výtvarných umělců (mezi nimi i místopředseda Svazu, 

akademický sochař Josef Malejovský), tři členové Svazu architektů ČSR a jeden člen kulturní 

                                                 
7 Usnesení rady NVP č. 171/V z 27. 5. 1975, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–1991), AHMP, 

MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 1. 
8 Metodika architektonického řešení a výtvarného řešení staveb, [s. d.], in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP 

(1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, 
kart. 1. 
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komise městského výboru KSČ. Celkem tedy tvořilo radu šestnáct osob, dalších šest lidí zde 

působilo ve funkci náhradníků. Kromě toho bývali ještě ke společným rokováním coby 

experti zváni ředitel Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Zdislav 

Buříval a náměstek ředitele Národní galerie dr. Jiří Mašín.10 

Organizační i administrativní podmínky pro fungování výtvarné rady zajišťoval odbor 

územního plánování a architektury NVP. Ten tvořil svodné stanovisko vlastně i za Útvar 

hlavního architekta hl. m. Prahy (ÚHA) – instituci, která obecně zajišťovala dlouhodobou 

koncepci a typizaci výstavby Prahy v harmonický urbanistický celek, jaký odpovídal 

dobovým požadavkům a potřebám české metropole. Byl to právě Útvar hlavního pražského 

architekta, jenž mj. vydával souhlas s podrobnými územními plány a urbanistickými studiemi 

a schvaloval architektonické řešení i zásady pojetí rozvoje města.11 V souladu s činností 

výtvarné rady upravil tehdy plánovací odbor NVP v rámci Útvaru adekvátně i plán práce: 

početní stav ÚHA byl zvýšen o dva pracovníky, kteří měli pořizovat zápisy ze zasedání rady, 

vést registraci, zpracovávat podklady pro jednání a pro zadávání úkolů a soutěží a vůbec 

organizačně a administrativně zajišťovat chod rady. Finanční odbor NVP vyčleňoval pak 

v rámci rozpočtu Útvaru prostředky na podkladové materiály a výplaty odměn členům a 

expertům rady (na rok 1973 byl např. rozpočet ÚHA za tímto účelem navýšen o 54 000,– 

Kčs).12 

 Těžištěm činnosti výtvarné rady bylo na počátku především zhodnocení stavu a 

úrovně výtvarných děl na pražských sídlištích, investičních souborech i některých 

jednotlivých budovách, realizovaných během předcházejících let (1967–1972). Naopak 

aktuální výzvu představovala výstavba metra. Úkolem rady bylo jednak posoudit součinnost 

architektů a výtvarníků na stávající trase C, jednak zapojit se do spolupráce na libretu trasy A 

a dalších připravovaných etap. Opakované téma jednání přitom netvořilo jen samotné 

uplatnění výtvarného umění v prostorách metra, ale i praktické otázky typu řešení vizuelního 

systému, větracích šachet, krycích mříží, laviček, košů, zábradlí apod.13 Další okruh činnosti 

výtvarné rady zahrnoval přestavby a rekonstrukce v rámci městského historického jádra a 

                                                                                                                                                         
9 Zpráva o zahájení činnosti výtvarné rady NVP, 17. 4. 1973, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–

1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 
1. 

10 Tamtéž. 
11 Metodika architektonického řešení a výtvarného řešení staveb, [s. d.], in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP 

(1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, 
kart. 1. 

12 Zpráva o zahájení činnosti výtvarné rady NVP, 17. 4. 1973, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–
1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 
1. 

13  Tamtéž. 
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zhodnocení dosavadních i plánovaných pomníků v Praze. Posuzovány byly též generelní 

zásady pro výtvarné návrhy drobné architektury interiéru města, světelné reklamy, vizuální 

informace, jakož i návrhy slavnostního osvětlení, světelného označení ulic, domů apod.14 O 

rozsáhlosti agendy svědčí ostatně sugestivní čísla: za prvních devět měsíců své existence 

projednala výtvarná rada plány a přijala závěry k asi 80 stavbám a projektům s celkovým 

počtem 300 výtvarných děl.15 

Ještě ke konci 70. let se však v úředních dokumentech NVP i ve spisech samotné 

výtvarné rady množí stížnosti na kompetenční a také organizační překážky fungování tohoto 

poradního sboru. Především někteří investoři (jako např. Komplexní bytová výstavba) nebyli 

natolik ukáznění, aby předkládali své návrhy radě k posouzení uceleně a včas. Dosud také 

reálně neexistoval samostatný sekretariát rady a dokonce ani podrobný organizační a pracovní 

řád. Pracovní skupina v rámci odboru územního plánování a architektury NVP sestávající z 

architekta, právníka nebo ekonoma a písařky-sekretářky, jak ji kdysi ideálně vytyčily 

přípravné dokumenty ke zřízení rady, ve skutečnosti v tomto složení nefungovala – celou 

práci vykonávala kromě svých dalších úkolů pouze ing. arch. Dagmar Císařová. Situaci 

komplikovaly rovněž nevyjasněné vztahy mezi výtvarnou radou a uměleckou komisí Českého 

fondu výtvarných umění (UK ČFVU) – nestátní organizací podporující tvorbu a prezentaci 

umělců v souladu s tehdejší politickou ideologií a provozující za tím účelem síť galerií, 

středisek a prodejen.16 Potřeba dělit se o početné, náročné a často dlouhodobé úkoly dovedla 

již roku 1974 zástupce NVP, ČFVU a Ministerstva kultury ČSR k návrhu vzájemné 

spolupráce. Ke stvrzení jeho původní verze, vypracované 17. září 1974, však bezprostředně 

nedošlo, v konečnou dohodu měla jednání vyústit teprve o rok později.17  

Dohoda o součinnosti výtvarné rady NVP a umělecké komise Díla, podniku ČFVU, 

byla nakonec (s prozatímní platností na jeden rok) uzavřena 17. listopadu 1975 mezi 

náměstkem primátora a předsedou výtvarné rady Josefem Kilianem a předsedou výboru 

ČFVU doc. Josefem Soukupem. Ponechala výtvarné radě hlavní roli v jednáních s investory a 

generálními projektanty a obecně i rozhodující vliv na posuzování děl výtvarného umění na 

území hl. m. Prahy, nicméně stanovila, že členové rady mají sledovat postup prací společně 

                                                 
14 Plán práce výtvarné rady NVP, 8. 6. 1973, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–1991), AHMP, 

MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 1. 
15 Soubor podmínek pro fungování výtvarné rady NVP, 17. 5. 1974, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP 

(1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, 
kart. 1. 

16 Tamtéž. 
17 Rozpracování usnesení 75. schůze sekretariátu MV KSČ, 13. 6. 1975, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP 

(1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, 
kart. 1. 
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s ČFVU a teprve po konzultaci s uměleckou komisí rozhodovat o ideových, obsahových a 

funkčních požadavcích na výtvarná díla, o volbě autorů, resp. o formě jejich výběru (v 

soutěži, výběrovým řízením či přímým zadáním) a také o předpokládané výši honorářů v dané 

investici. Oproti tomu Dílo se zavázalo nepřijímat objednávky výtvarných děl na 

území působnosti NVP bez předchozího souhlasného stanoviska výtvarné rady. Obě strany 

měly vzájemně vysílat své členy na partnerská jednání a soustavně si také vyměňovat ze 

schůzí zápisy.18 

Stesky nad problematickými vztahy mezi výtvarnou radou a UK ČFVU ale ve 

skutečnosti zcela neustaly. Ještě v roce 1988 zaznívá z úředních dokumentů, že společně 

zasedajícím členům obou institucí chybí striktní jednací řád a mnohdy i vhodné prostory 

k setkáním a že se během rozhodování nejednou kříží i jejich kompetence. Zatímco totiž 

výtvarná rada coby poradní sbor NVP nesla odpovědnost za umísťování výtvarných děl na 

veřejných prostranstvích a na fasádách objektů a měla teoreticky oprávnění (nejnověji podle 

metodické směrnice Federálního ministerstva technicko-investičního rozvoje a Ministerstva 

kultury ČSR z 31. května 1978) projednávat výtvarné záměry, jež jsou součástí jakékoli 

investice na území hl. m. Prahy, nebyla umělecká komise kompetentní v otázkách umístění 

díla, nýbrž šlo výslovně o posudkový orgán ČFVU pro nákup, prodej a zadání děl výtvarných 

umění, který podává objektivní hodnocení ideové a umělecké úrovně předkládaných děl, 

posuzuje přiměřenost honoráře a také povahu díla pro jeho zdanění.19 

 

Zánik výtvarné rady 

 Při rámcovém zachování svého původního poslání a úkolů byla výtvarná rada jakožto 

poradní orgán rady NVP obnovena také po listopadové revoluci, a to na základě iniciativního 

návrhu Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy z 27. dubna 1990. Měla i nadále formulovat 

názor na uplatňování výtvarného umění v městských investicích, hodnotit záměry výtvarných 

děl u rozestavěných či zahajovaných projektů a zkoumat jejich opodstatněnost. U jiných nežli 

městských investorů posuzovala záměry výtvarných děl orientovaných do veřejného prostoru. 

První zasedání se konalo 26. června 1990. Předsedou obnovené rady se stal náměstek 

pražského primátora ing. Milan Horský, místopředsedou tehdejší hlavní architekt Prahy ing. 

                                                 
18 Dohoda o součinnosti výtvarné rady NVP a umělecké komise Díla, podniku ČFVU, Praha, 17. 11. 1975, in: 

Spolupráce mezi výtvarnou radou NVP a uměleckou komisí Českého fondu výtvarných umění (UK ČFVU) 
(1973–1988), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, 
kart. 1. 

19 Spolupráce výtvarné rady NVP a umělecké komise ČFVU, 2. 6. 1988, in: Spolupráce mezi výtvarnou radou 
NVP a uměleckou komisí Českého fondu výtvarných umění (UK ČFVU) (1973–1988), AHMP, MHMP II, 
Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 1. 
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arch. Ivo Oberstein, CSc., tajemnicí zůstala ing. arch. Alena Řeháková, pracovnice ÚHA 

zastávající tuto funkci již od roku 1982. Do členských řad bylo dále navrženo čtrnáct osob, 

konkrétně vedoucí odboru kultury NVP, ředitel Galerie hl. m. Prahy, pět zástupců Unie 

výtvarných umělců (bývalého Svazu českých výtvarných umělců), pět náhradníků (rovněž z 

Unie) a dva experti – jmenovitě ředitel Pražského střediska státní památkové péče a ochrany 

přírody ing. Ivan Baťka a bývalý dlouholetý pracovník ÚHA a člen původní výtvarné rady 

ing. arch. Vlastimil Durdík.20 

 Na zasedání 3. dubna 1991 došlo k diskuzi nad další existencí rady. Bylo zde 

konstatováno, že vyhláška NVP č. 4 z roku 1973 o uplatňování výtvarného umění na území 

hl. m. Prahy, kterou se někdejší výtvarná rada řídila, je poplatná době svého vzniku a 

nevyhovuje nadále potřebám výtvarných investic města. Přítomní členové se shodli na jejím 

zrušení, uznali však současně nutnost existence jiného mechanismu, který by pomáhal 

předcházet neuváženým rozhodnutím v daných otázkách. Bylo proto dohodnuto, že stane-li se 

Praha v budoucnu investorem výtvarných děl nebo bude-li řešit problémy toho typu, má 

přizvat k jednáním autority z umělecké sféry a veřejného života či je přímo požádat o 

spolupráci. Obecně však měla k posuzování výtvarných děl obrácených do veřejného prostoru 

v rámci staveb městských i ostatních investorů zůstat kompetentní městská rada a Magistrátní 

úřad hl. m. Prahy (konkrétně odbor kultury a ÚHA).21 

Dne 5. září 1991 vyslovil souhlas se zrušením vyhlášky NVP č. 4 z roku 1973 také 

Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy. Tehdejší představený Útvaru ing. arch. Ivo Oberstein, 

CSc. doslova uvedl, že k daným účelům postačují momentálně předpisy stavebního zákona, 

posuzujícího volně stojící umělecké artefakty (sochy, plastiky, pomníky) formou územních 

rozhodnutí, zatímco výtvarná díla na fasádách objektů jsou hodnocena coby součást 

architektury formou stanovisek, či podchycena v územních rozhodnutích stavby celého 

objektu. Nevyloučil ale přitom, že je možné se v budoucnu k tomuto problému vrátit, ukáže-li 

se nezbytnost komisionelního hodnocení výtvarných děl na veřejných prostranstvích.22 Tím 

de facto zanikla potřeba další existence výtvarné rady, jakkoli pozdější desetiletí odhalila 

kromě kladných stránek i první negativa polistopadové kulturní politiky veřejného prostoru 

v Praze – politiky poznamenané zánikem či omezením dřívějších určujících instancí a 

                                                 
20 Obnovení činnosti výtvarné rady NVP, 27. 4. 1990, in: Jmenování členů výtvarné rady NVP (1976–1990), 

AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 1. 
21 Zápis z 1. zasedání výtvarné rady MÚ hl. m. Prahy ze 3. 4. 1991, AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního 

výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 325, kart. 84, s. 6. 
22 Dopis hlavního architekta hl. m. Prahy Ivo Obersteina odboru kultury MÚ hl. m. Prahy, Praha, 5. 9. 1991, in: 

Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního výboru 
hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 1. 
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styčných organizací, politiky determinované „zrušením státních subvencí, deregulací 

urbanismu a privatizací veřejného prostoru“, a ohrožované tak právě ve výtvarné oblasti 

ztrátou jasné jednotící koncepce.23 

 

 II. Vývoj fondu 

 Dokumenty vzniklé z činnosti výtvarné rady byly původně uloženy ve spisovně 

Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí č. 8.24 

Na počátku 90. let byly převezeny do nově zrekonstruovaného objektu v Horoměřické ulici č. 

2 307, zvaného Jehněčí dvůr. V důsledku zániku ÚHA roku 1994 se pak dědicem písemností 

stal Útvar rozvoje hlavního města Prahy – nástupnická organizace, pověřená přípravou a 

zpracováním urbanistických studií, Strategického a Územního plánu Prahy, jakož i správou 

souboru geodat a celoměstského informačního systému, a zabývající se rovněž poradenstvím 

v otázkách územního rozvoje a plánování i vlastním zastupováním města během územních 

řízení. Spisy výtvarné rady zůstaly ovšem deponovány v areálu Jehněčího dvora. V letech 

2007–2008 a dodatečně ještě 2013 proběhlo pak v součinnosti s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 

několik skartačních řízení, v jejichž rámci byly dokumenty výtvarné rady předány do trvalé 

péče Archivu hlavního města Prahy. V letech 2007–2008 bylo převzato 83 kartonů agendy 

zasedání VR NVP z let 1973–1991, v roce 2013 dalších 40 kartonů z let 1974–1980 (č. j. 

AHMP 1391/2013 (č. j. MHMP 571986/2013)).  

 

III. Charakteristika fondu 

Fond (NAD č. 2887) po uspořádání tvoří celkem 329 inventárních jednotek 

rozložených do 125 kartonů, celkový rozsah fondu činí 13,75 bm. Materiál je uspořádán 

chronologicky vzestupně, po jednotlivých zasedáních VR NVP. Vzhledem ke skutečnosti, že 

součástí převzaté dokumentace byly rovněž materiály související se vznikem VR NVP, které 

mu časově předcházely, tvoří dolní časovou hranici fondu rok 1972. Horní časovou hranici 

vymezuje rok 1991, v němž došlo k ukončení činnosti rady.  

Při převzetí do archivu tvořila agenda souvislou chronologickou řadu zápisů ze 

zasedání VR NVP a samostatně vedenou řadu příloh k jednotlivým bodům programu.  

                                                 
23 Pavel KAROUS, Krajina reálného kapitalismu, A2 kulturní čtrnáctideník, IX, č. 2, 16. 1. 2013, s. 12 
24 Dopis hlavního architekta hl. m. Prahy Ivo Obersteina odboru kultury Magistrátního úřadu hl. m. Prahy, Praha, 

5. 9. 1991, in: Zřízení a činnost výtvarné rady NVP (1972–1991), AHMP, MHMP II, Výtvarná rada Národního 
výboru hlavního města Prahy 1972–1991, inv. č. 1, kart. 1. 
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Při pořádacích pracích došlo ke scelení jednotlivých zápisů ze zasedání a příslušných příloh 

vždy do společné inventární jednotky, což mnohem více odráží původní historickou 

skutečnost. Každá inventární jednotka fondu se tedy rovná jednomu zasedání výtvarné rady 

NVP a obsahuje všechny dochované materiály, které se zasedání týkaly. Výjimku v tomto 

uspořádání tvoří kartony č. 86–125, obsahující pouze přílohy, a sice k zápisům ze zasedání 

uložených v kartonech č. 1–3, 16, 18, 19, 22 a 23. K této změně bylo přikročeno v důsledku 

pozdějšího dohledání 40 kartonů ve spisovně Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a jejich 

dodatečného převzetí do Archivu hl. m. Prahy v r. 2013, ve fázi, kdy již bylo ukončeno 

zpracování předchozího materiálu. V inventáři je proto kartonům č. 1–3, 16, 18, 19 a 23 

přiřazeno rovněž číslo kartonu s příslušnou přílohou (86–125).  

Přílohy jsou jak ve formě textové, tak obrazové, tj. včetně fotografií, plánů, kresebných či 

kresebně-fotografických návrhů. Z let 1973–1991 se zachovalo 321 zápisů ze zasedání, 

přičemž přílohu, textovou či obrazovou, mají zhruba dvě třetiny témat těchto jednání. Pokud 

je k bodu programu k dispozici pouze příloha textová (např. korespondence, hodnotící zpráva 

apod.), je tato skutečnost uvedena u příslušného bodu rovněž v inventárním soupisu („přílohy 

pouze textové“). 

Lze konstatovat, že fond Výtvarná rada NVP zahrnuje s největší pravděpodobností 

téměř veškerou agendu významného komunálního poradního orgánu v oblasti výtvarného 

umění, který od svého založení až po ukončení činnosti zaštiťoval široké spektrum různých 

organizací a jejich odborníků. Jedná se o nepřetržitou řadu typově rozmanitých dokumentů, 

které dokládají nejen autentický průběh jednání rady, systém a kritéria posuzování výtvarných 

děl určených pro veřejné prostory Prahy v období vrcholné komunistické éry, ale rovněž 

ideovou a technickou úroveň předkládaných návrhů. Mnohé informace a reálie jsou tu 

zprostředkovány prostřednictvím dobové kresebné a plánové dokumentace nebo fotografií. 

Obecně se tedy jedná o pestrý materiál názorně dokládající, v jakých podmínkách a 

jakým způsobem provádělo hlavní město Praha v 70. a 80. letech 20. století na svém území 

autonomní výtvarnou urbanistickou politiku. 

 

IV. Obsah fondu 

Ústřední dokumenty fondu představují zápisy ze zasedání rady, případně ručně psané 

koncepty těchto zápisů, tvořící souvislou chronologickou řadu od roku 1973do roku 1991. Pro 

každý rok se zachovalo, až na výjimky v hraničních letech 1973 a 1990–1991, 14–24 zápisů 

obsahujících vždy jednak přehled projednávaných témat (průměrně v 6 až 9 bodech), jednak 
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vlastní písemné zhodnocení řešení daného tématu (zpravidla realizace výtvarného záměru) se 

závěry, rozhodnutím a doporučením rady. Součástí zápisů, častěji však součástí příloh 

k jednotlivým bodům programu zasedání, bývá korespondence zahrnující především žádosti o 

projednání výtvarných záměrů uměleckých děl za strany investorů, dále průvodní zprávy 

výtvarných záměrů, nebo ručně či strojově psané zápisy z tzv. pochozí komise.  

V přílohách, které byly klíčovým podkladovým materiálem pro rozhodnutí rady, jsou 

zastoupena především libreta výtvarných děl (obsahující zpravidla propočet finančních 

nákladů, technický popis a výklad ideového záměru), dále třeba generely s plánovou a 

kresebnou dokumentací, popř. fotodokumentací, a rovněž korespondence dokládající 

mechanismus schvalování výtvarného záměru radou od prvotní žádosti investora po vlastní 

realizaci. 

Obecně se dochovaný materiál týká výtvarné výzdoby veřejných prostranství v centru 

i v ostatních částech Prahy (realizace a umístění soch, pomníků, propagačních a informačních 

tabulí a ideových poutačů – např. ideový poutač Centrotexu, pamětní deska Alfonse Muchy, 

pomník Jaroslava Haška, socha dělníka před MNV v Suchdole), pokrývá řešení umělecké 

výzdoby pražských sídlišť (Černý Most, Jižní Město, Kobylisy, Lužiny, Malešice, Modřany, 

Řepy, Skalka aj.), dále exteriérů či interiérů jednotlivých veřejných budov úředního či 

obchodně-administrativního významu (např. Federální shromáždění, sekretariát OV KSČ, 

Středisko mezinárodního obchodu), pražských zdravotnických zařízení (nemocnice Motol, 

Bulovka, polikliniky), sportovních zařízení (spartakiádní stadion na Strahově, fotbalový 

stadion Slavia, tělocvična Běchovice aj.), školských zařízení (Menza VŠZ, Gymnázium 

v Praze 8 – Libni, MŠ v ul. Mezivrší, Praha 4 aj.), městských center kultury a zábavy (Palác 

kultury, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, ZOO Praha, Hudební divadlo v Karlíně), 

obchodních domů (Kotva, Dům bytové kultury) i běžných provozoven a prodejen (prodejna 

potravin Červený vrch, provozovna všeobecného sběru a údržby v Praze 9 apd.), nebo 

technicko-provozních a administrativních budov různých podniků umístěných na území 

hlavního města (ČKD Praha, závod Polovodiče, čerpací stanice Kbely-Letňany-Čakovice, 

areál ČTK v Praze 10, Provozní dispečerské a řídící centrum Tranzitního plynovodu aj.). 

Významnou část textové a obrazové dokumentace tvoří rovněž výtvarné záměry 

rekonstrukcí, přestaveb a úprav historických budov či celých historických čtvrtí (např. 

Staroměstská radnice, Královská cesta, Lichtenštejnský palác, Dům umělců, Obecní dům, 

Žižkov), jakož i výzdoby dopravně-komunikačních staveb. Zde je třeba na prvním místě uvést 

uměleckou výzdobu všech tří tras pražského metra (A, B, C) a pražských silničních 

dopravních okruhů.  
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V. Uspořádání fondu 

Písemnosti výtvarné rady NVP uchovávané v Archivu hlavního města Prahy jsou 

uloženy ve 125 kartonech a řazeny podle schématu respektujícího původní systém zápisů z 

pravidelných zasedání tohoto orgánu. Fond, zahrnující 329 inventárních čísel a čítající celkem 

13,75 bm, uspořádaly a inventarizovaly Otakara Řebounová a Petra Vokáčová v letech 2012–

2013. 

 

VI. Obrazové přílohy 

1. Původní návrh rozpočtu na uměleckou výzdobu jednotlivých etap výstavby Jižního 

Města pro léta 1978 – 1981. Výtvarná rada NVP 1972–1991, inv. č. 117, kart. 15. 

2. Fotokoláž umístění plastiky z obrazové dokumentace generelu 3. souboru Jižního 

Města z roku 1983. Výtvarná rada NVP 1972–1991, inv. č. 197, kart. 37. 

3. Nové sídliště na Chodově s návrhy dobového orientačního systému (1979). Výtvarná 

rada NVP 1972–1991, inv. č. 124, kart. 17. 

4. Návrh nového typu polokryté telefonní kabiny z roku 1978. Výtvarná rada NVP 1972–

1991, inv. č. 99, kart. 4. 

5. Fotografie modelu výtvarného generelu staveb v bezprostřední blízkosti stanice metra 

Háje (dříve Kosmonautů) z roku 1978. Výtvarná rada NVP 1972–1991, inv. č. 105, 

kart. 8. 

6. Skici plastik navrhovaných pro výzdobu okolí stanice metra Háje (dříve Kosmonautů) 

z roku 1978, koncipované na témata „Vesmír a vesmírné lety“, „Slunce“, „Vesmírný 

prostor a země“ a „Hvězdný svět a poznání“. Výtvarná rada NVP 1972–1991, inv. č. 

105, kart. 8. 
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INVENTÁRNÍ SOUPIS 
 



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 1 - 

Zřízení a činnost výtvarné rady NVP 
(1972) (1973–1991)
Spolupráce mezi výtvarnou radou NVP 
a uměleckou komisí Českého fondu 
výtvarných umění (UK ČFVU) 
(1973–1988)
Jmenování členů výtvarné rady NVP 
(1976–1990)

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Zahájení – důvody zřízení VR NVP, 
její význam a působnost, program 
činnosti
2) Výtvarná díla stanice Sokolovská
3) Výtvarná díla stanice Gottwaldův 
most
4) Výtvarná díla stanice Mládežnická
5) Výtvarná díla stanice Pražského 
povstání
6) Otázka osazení fragmentu z bastionu 
– stanice I. P. Pavlova
7) Dar městu sochaře V. Květenského 

1 1972–1991, 3. 7. 
1973 

1

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Skalka – výtvarné řešení 
jednotlivých děl dle generelu 
(fotografické přílohy viz inv. č. 329)
2) Sídliště Petřiny – výtvarný návrh 
vstupní plastiky
3) Karolinum, Rektorské křídlo – 
výtvarný návrh kašny
4) Leninova třída – umístění dvou 
plastik
5) Pasáž Budějovické náměstí – 
výtvarné řešení, návrhy
6) Schválení zápisu z 1. zasedání rady
7) Různé 

2 14. 8. 1973 1

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Domov důchodců Praha 8 – Ďáblice 
– koncepce výtvarného řešení

3 28. 8. 1973 1
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.
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2) Domov důchodců Praha 8 – Bohnice 
– koncepce výtvarného řešení
3) Patnáct rodinných domků Praha 4, 
Na Krčské stráni – výtvarné dílo
4) Pomník "Barikádníků" Praha – 
předmostí mostu Barikádníků
5) Výdechové komíny – konečné 
výtvarné řešení ve Vrchlického sadech, 
v Čelakovského sadech a ve 
Švermových sadech
6) Schválení zápisu z 2. zasedání rady
7) Různé 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Návrh na umístění pomníku 
"Barikádníků" na předmostí mostu 
Barikádníků
2) Folimanka, sportovní hala Praha 2 – 
scénář výtvarných děl
3) Třebešín – realizované výtvarné dílo 
u průmyslové školy strojní
4) Různé:
a) generel neonifikace
b) ideový návrh osvětlení Malé Strany
c) otázky procedurální
5) Schválení zápisu ze 3. zasedání rady 

4 11. 9. 1973 1

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Střelnice Kobylisy – výtvarné 
architektonické řešení pietního prostoru
2) Pomník J. Keplera a Tycho de Brahe
3) Výdechové komíny metro – 
materiály obvodového pláště
4) Žádost Prahy 9 na umístění 
sádrového modelu Milicionáře Praha 9 
– Prosek
5) Pomník "Sbratření" – možnost 
umístění k 30. výročí (fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)
6) Prověrka sídlišť, Leninova třída – 
výtvarná díla
7) Různé
8) Schválení zápisu ze 4. zasedání rady 

5 25. 9. 1973 1

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP6 9. 10. 1973 1
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Program:
1) SPŠS Praha 10, Na Třebešíně – 
výtvarná díla
2) Pomník J. Keplera a Tycho de Brahe 
– otázka odměny za architektonické 
řešení
3) Pomník "Sbratření" (fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)
4) Střelnice Kobylisy – finanční 
náklady výtvarného a architektonického 
řešení
5) Vodovodní řad Vidoule-Kopanina – 
generel výtvarného řešení
6) Sportovní hala Slavia Letná – 
výtvarné řešení
7) Sídliště Novodvorská
8) Různé
9) Příští program
10) Schválení zápisu z 5. zasedání rady 

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Výdechový komín metra u Bulhara
2) Výtvarné libreto obchodního domu 
Prior Kotva
3) Architektonické řešení pomníku J. 
Keplera a Tycho de Brahe
4) Zpráva o hodnocení plastik na 
Leninově třídě
5) Sídliště Chmelnice – příprava 
hodnocení
6) Příští program
7) Různé 

7 23. 10. 1973 1

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Umístění Žižkova kamene u 
památníku na Vítkově
2) Obchodní dům Prior Kotva – 
schválení navržených autorů komisí 
ČFVU
3) Umístění základního kamene 
Milicionáře u školy na Proseku
4) Velkoprodejna Vltava Modřany – 
výtvarné libreto
5) Ubytovny Na Košíku, Chodov – 

8 6. 11. 1973 1
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výtvarné libreto
6) Sídliště Prosek
7) Různé
8) Příští program
9) Schválení zápisu ze 6. zasedání rady 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obchodní dům Prior Kotva – 
schválení autorů
2) Pasáž Budějovické náměstí, metro – 
schválení autora
3) Odbavovací hala Hlavního nádraží – 
výtvarný generel
4) Automatická telefonní ústředna 
Těšnov
5) Automatická telefonní ústředna Krč
6) Automatická telefonní ústředna 
Strašnice
7) Distribuce Mrázovka – výtvarné 
řešení
8) Dostavba sídliště Dolnokrčská – 
výtvarné řešení
9) Kašna Sibiřské náměstí, Praha 6 – 
výsledek soutěže
10) Praha 7 – umístění bysty Karla 
Aksamita
11) Různé: připomínky k plánu 
pomníků
12) Schválení zápisu z 8. zasedání rady
13) Příští program 

9 20. 11. 1973 1

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Výtvarný generel přístavby 
retranslační stanice na Strahově
2) Zhodnocení výtvarného řešení 
sídliště Prosek
3) Příští program 

10 4. 12. 1973 1

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kinetické informační zařízení 
sovětské tiskové agentury Novosti, 
Praha 1 – výtvarné řešení
2) Sídliště Prosek, dostavba východ – 
výtvarné řešení

11 18. 12. 1973 1
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3) Ubytovna Zahradní Město západ – 
výtvarné řešení
4) Prior Kotva – skici výtvarných 
návrhů
5) ZDŠ Homolka, Praha 5 – výtvarné 
řešení
6) ZDŠ Skalka, Praha 10 – výtvarné 
řešení
7) Malometrážní byty Čimice u 
Domova důchodců – výtvarné řešení
8) Dostavba ateliérů Barrandov – 
výtvarné řešení
9) Připomínky k plánu pomníků
10) Různé 

Zpráva o posuzování výtvarných děl na 
stanicích metra na zasedáních VR NVP 
z let 1973–1974
Hodnotící zpráva komise VR NVP pro 
sídliště Prosek jih a Prosek sever z roku 
1973 

12 1973–1974 1

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro, stanice Národní muzeum – 
výtvarné řešení (přílohy)*
2) Červený vrch, dostavba sídliště – 
výtvarné řešení
3) Investis – výtvarné řešení u 
rodinných domků Praha 4 – Krč
4) Náměty na lepší uplatňování 
výtvarných děl v investiční výstavbě
5) Informace ak. arch. Hilského o 
větracím komíně na náměstí Hrdinů
6) Umístění reklamního poutače pro 
ZOO v Praze 6 u letiště
7) Hodnocení výtvarných děl sídliště 
Prosek sever a jih
8) Různé

*Přílohy k bodu č. 1 viz karton 86
 

13 8. 1. 1974 1, 86

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Informační systém a značka metra
2) Dostavba sídliště Prosek 

14 22. 1. 1974 1, 86
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severovýchod – výtvarná výzdoba
3) Tělovýchovný areál Aritma 
Vokovice – výtvarné řešení (přílohy)*
4) Lhotka-Libuš – výtvarný generel; 
odpadá, investor se omluvil
5) Můstek – výtvarné řešení pro 
Kancelářské stroje (přílohy)*
6) Ústřední poliklinika Praha 4 
(přílohy)*
7) Dostavba sídliště Ďáblice; generel 
nepředložen, nebylo projednáváno

*Přílohy k bodům č. 3, 5, 6 viz karton 
86
 

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Nemocnice Motol, 1. stavba – 
výtvarný záměr, příprava generelu
2) Sídliště Prosek, dostavba 
severovýchod – výtvarné řešení
3) Lhotka-Libuš – výtvarný záměr, 
příprava generelu (přílohy)*
4) Centrální náměstí Vršovice – 
výtvarný generel
5) Metro – generel využití reklamních a 
propagačních ploch 1. provozního 
úseku metra, trasy C

*Přílohy k bodu č. 3 viz karton 86
 

15 5. 2. 1974 1, 86

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro, stanice Muzeum – náplň 
vitrin v pasáži (přílohy)*
2) Metro, pasáž Budějovické náměstí – 
řešení stěn
3) Metro, stanice Sokolovská – 
mozaika v pasáži
4) Jižní Město – výtvarný scénář
5) Schválení zápisu z 2. a 3. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1 viz karton 86

16 19. 2. 1974 1, 86
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Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obchodní dům Prior Kotva – 
předložení skic plastiky, kašny a stěny
2) Přístavba motelu Motol – výtvarný 
záměr (přílohy)*
3) Sídliště Kyje-Lehovec – výtvarné 
řešení (přílohy)*
4) Prodejna masa, Pařížská ul. – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
5) Můstek, reliéf Kancelářských strojů 
– zpráva pochozí komise
6) Vitriny stanice metra Muzeum – 
libreto

*Přílohy k bodům č. 2-4 viz karton 86
 

17 5. 3. 1974 1, 86

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Skalka – výtvarné řešení
2) Ústřední loutkové divadlo – 
výtvarné řešení (přílohy pouze 
textové)*
3) Sídliště Prosek, dostavba 
severovýchod – výtvarné řešení 
(přílohy)*
4) Přestavba Federálního shromáždění 
a Smetanova divadla – nevyužitá 
výtvarná výzdoba (přílohy)*
5) Soutěž ke 30. výročí osvobození
6) Nabídka plastiky ak. soch. Kodeta 
pro výzdobu pražského metra – 
nadživotní plastika "Patnáctiletá" 
(přílohy pouze textové)*
7) Vítací poutače u vstupu do města
8) Schválení zápisu z 5. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 2-4, 6 viz karton 
87
 

18 19. 3. 1974 1, 87

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:

19 2. 4. 1974 1, 87



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 8 - 

1) Sídliště Skalka – výtvarné řešení 
(přílohy)*
2) Zahradní Město východ-západ – 
výtvarné řešení (přílohy)*
3) Ministerstvo školství Praha 1, 
Karmelitská ul. – keramické vázy
4) Stanice metra Muzeum, vitriny – 
libreto pro Národní muzeum
5) Červený vrch – výtvarné řešení 
(přílohy)*
6) Návrh nového výložníku pro 
osvětlení centrální části města
7) Různé

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 5 viz karton 
87
 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Vodní stavby Učňovský závod 
Kunratice-Libuš
2) Ústřední loutkové divadlo; investor 
účast odvolal
3) Červený vrch – studie výtvarného 
dořešení; investor účast odvolal
4) Přírodní koupaliště Novodvorská – 
výtvarné řešení; investor účast odvolal
5) Spojovací komunikace Jižní Město-
Chodov-Uhříněves – výtvarný objekt v 
rámci stavby 06
6) Metro – generel reklamních zařízení 
jednotlivých stanic 

20 16. 4. 1974 1

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Skalka, Praha 10 – výtvarná 
díla, skici
2) MATFYS – scénář výtvarných děl 
(přílohy pouze textové)*
3) Folimanka, Praha 2 – akce Z, 
výtvarné řešení (přílohy)*
4) Spojovací komunikace Jižní Město-
Chodov-Uhříněves – výtvarné dílo 
(přílohy)*
5) Mlýny a pekárny Michle – výtvarné 

21 30. 4. 1974 1, 87
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řešení (přílohy)*
6) Sídliště Na Groši, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Metro, trasa 1 C (přílohy)*
8) Různé: pasáž Budějovická

*Přílohy k bodům č. 2-7 viz karton 87
 

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Nerealizované kašny ze soutěže k 
50. výročí VŘSR (přílohy)*
2) ZDŠ Homolka, Praha 5 – výtvarná 
díla (přílohy pouze textové)*
3) Libeň, Horní nádraží, Praha 8 – 
výtvarný generel
4) Učiliště PSO Hrdlořezy – výtvarné 
řešení (přílohy pouze textové)*
5) Fakultní nemocnice Motol – 
výtvarné řešení (přílohy)*
6) Čestné pohřebiště Rudoarmějců, 
Olšany
7) Různé:
a) dílo prof. Hladíka "Mostaři"
b) návrh na pomník V. Hollara
c) Ďáblice, 4. etapa – výtvarná díla
d) veřejné osvětlení – výložníky 
(přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4, 5, 7d viz 
karton 88
 

22 14. 5. 1974 1, 88

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Krytá plovárna Praha 9 – Hloubětín 
– výtvarné řešení (přílohy pouze 
textové)*
2) Přírodní koupaliště Novodvorská-
Lhotka – výtvarné řešení (přílohy 
pouze textové)*
3) Sídliště Červený vrch – výtvarné 
řešení
4) Komunikace Jižní Město-Chodov – 
výtvarné řešení (přílohy)*

23 28. 5. 1974 1, 88
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5) Ústřední loutkové divadlo
6) Různé:
a) Libreto výtvarné výzdoby 
sekretariátu OV KSČ na 
Staroměstském náměstí v Praze 
(přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4, 6 viz 
karton 88 

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Petřiny, Praha 6 – vstupní 
plastika (přílohy pouze textové)*
2) Sídliště Homolka, Praha 5 – 
mozaika ZDŠ (přílohy pouze textové)*
3) Plastika Praha 8, třída Rudé armády-
Střelničná (přílohy)*
4) Generel neonifikace (přílohy)*
5) Generel osvětlení Staroměstského 
náměstí (přílohy)*
6) Různé
7) Schválení zápisu z 10. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-5 viz karton 89
 

24 25. 6. 1974 1, 89

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Umělecká výzdoba Spartakiádního 
stadionu (přílohy pouze textové)*
2) Praha 10, sousoší "Vyprávění o 
veliké zemi míru" (přílohy)*
3) Pomník obětem 17. listopadu
4) Zlíchov-Vidoule-Kopanina – 
předložení skic (přílohy)*
5) Prior Národní třída – výtvarné řešení 
(přílohy)*
6) Osvětlení Národního divadla
7) Ortopedický pavilon Bulovka – 
libreto; odpadá pro nepřítomnost 
projektanta
8) MATFYS – upřesnění libreta 
(přílohy)*
9) Různé:

25 9. 7. 1974 1, 89
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a) metro
b) mozaika ak. mal. Sladkého, Střelnice 
Kobylisy
10) Schválení zápisu z 11. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4, 5, 8 viz 
karton 89
 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Fakultní nemocnice Motol – výběr 
autorů
2) Park Prosek – výtvarné libreto
3) Sídliště Červený vrch – výsledky 
komise
4) Martinický palác – záměr výzdoby 
schodiště 

26 3. 9. 1974 1, 89

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Depo Kačerov, plastika "Rodina" – 
návrh (přílohy)*
2) Ortopedický pavilon Bulovka – 
libreto (přílohy)*
3) Pamětní deska českého 
numizmatika, Praha (přílohy)*
4) Pomník "Barikádník", Praha 6 – 
Malý Břevnov (přílohy)*
5) Jiží Město – doplnění generelu
6) Různé:
a) dřevěná plastika ve sportovním 
areálu Aritma Vokovice
b) komisionelní posouzení mozaiky pro 
Střelnici Kobylisy
c) Umístění pomníku padlých, Praha 
6 - Řepy (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6c viz karton 
89
 

27 17. 9. 1974 1, 89

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:

28 1. 10. 1974 1, 89
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1) Umístění pomníku Bedřicha 
Smetany, Praha 1
2) Přemístění pomníku "Barikádníků", 
Praha 4 – Pankrác
3) Horní nádraží Libeň, Praha 8 – 
předložení skic
4) Metro, stanice Mládežnická, 
skleněná stěna – přeřešení (přílohy)*
5) Metro – výtvarné dořešení bytového 
objektu depa Kačerov (přílohy)*
6) Metro – výtvarné dořešení bytového 
objektu u stanice Kačerov C 1-13 
(přílohy)*
7) Metro – výtvarné dořešení ubytovny 
ulice Budějovická (přílohy)*
8) Metro – výtvarné dořešení prostoru 
mezi stanicemi Kačerov a ulicí 
Budějovická (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 4-8 viz karton 89

 

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Mototechna Jarov – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)*
2) Zahradní Město, věžové domy – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
3) Vodní stavby Kunratice-Libuš – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
4) Libeň Horní nádraží – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
5) Pomník 17. listopadu – konečné 
řešení
6) Vitriny Národního muzea ve stanici 
metra (přílohy pouze textové)*
7) Různé: Staroměstská radnice – 
rekonstrukce

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6 viz karton 
89
 

29 15. 10. 1974 1, 89



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 13 - 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Podchod na Leninově třídě – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Avia Letňany – výtvarný generel 
sídliště (přílohy)*
3) Sídliště Červený vrch – umístění 
plastiky sochaře Zeta (přílohy)*
4) ZDŠ Lhotka-Libuš, 1. stavba – 
generel výtvarné výzdoby (přílohy)*
5) Železniční stanice Praha – Smíchov 
– výtvarný záměr (přílohy)*
6) Umístění pamětní desky 
Mezinárodního svazu studenstva
7) Informace k umístění typů stožárů 
veřejného osvětlení (přílohy)*
8) Různé:
a) Muzeum K. Gottwalda – zařazení do 
modulu stanice metra Na můstku 
(přílohy pouze textové)*
b) Červený vrch – komisionelní 
prohlídka

*Přílohy k bodům č. 1-5, 7-8a viz 
karton 89
 

30 29. 10. 1974 1, 89

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Chmelnice – hodnocení 
výtvarné výzdoby (přílohy)*
2) Sídliště Malešice – výtvarná 
výzdoba; odpadá pro nepřítomnost 
projektanta
3) Stanice metra Budějovická – 
reklamní využití výkladců (přílohy 
pouze textové)*
4) Osvětlení Národního divadla
5) Různé:
a) Červený vrch – plastika ak. soch. 
Šimka
b) Krčská stráň – přemístění plastiky 
ak. soch. Janoucha (přílohy)*
c) politický poutač, Náměstí milicí 
(přílohy)*

31 12. 11. 1974 1, 90
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*Přílohy k bodům č. 1, 3, 5b-c viz 
karton 90
 

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Bysta K. Gottwalda, ZK Tesla, 
Domovina, Praha 7 (přílohy)*
2) Dům bytové kultury, Budějovické 
náměstí, Praha 4
3) Staroměstská radnice – výtvarné 
řešení obkladu fasády renesančního 
křídla (přílohy)*
4) Pohřebiště Rudoarmějců, Olšany 
(přílohy pouze textové)*
5) Různé:
a) Spartakiádní stadion, plastika 
"Štafeta vítězství"
b) komisionelní prohlídka Petřiny
c) schválení zápisu ze 16. – 18. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 3, 4 viz karton 
90
 

32 26. 11. 1974 1, 90

Zápis z 21. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pomník "Barikádníků" Praha 4 – 
Pankrác (přílohy)*
2) Sídliště Práčská, Praha 10 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
3) Vodní stavby Vidoule-Kopanina – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
4) Nemocnice Motol, 2. stavba – 
generel výtvarné výzdoby (přílohy)*
5) Prior Národní třída – předložení skic 
(přílohy pouze textové)*
6) Značka metra
7) Spartakiádní stadion (přílohy pouze 
textové)*
8) Různé:
a) přemístění plastiky ak. soch. Šimka 
v Praze 6 (přílohy; fotografické přílohy 
viz inv. č. 329)*
b) Červený vrch – výsledek 

33 10. 12. 1974 1, 90
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komisionelní prohlídky (přílohy pouze 
textové)*
c) odsouhlasení zápisů z 18. a 19. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-5, 7-8a,b viz 
karton 90
 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Prosek západ – výtvarné 
řešení (přílohy pouze textové)*
2) Politický poutač Střeleckého ostrova
3) Dům služeb Praha 4 – Modřany – 
výtvarný záměr (přílohy)*
4) ČKD Polovodiče Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
5) Výtvarný obklad výdechových 
komínů metra, Letenské sady (přílohy)*
6) Propagační středisko APN, 
Vrchlického sady – předložení skic
7) Praha – Libeň, Horní nádraží – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
8) Spartakiádní stadion – předložení 
skic (přílohy)
9) Různé:
a) schválení zápisu z 21. zasedání rady
b) návrh na diskuzi o koncepci práce 
výtvarné rady
c) Prior Kotva – heslo "Ať žije KSČ"
d) pamětní deska s. Vetišky (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1, 3-5, 7-9d viz 
karton 91
 

34 7. 1. 1975 2, 91

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Politický poutač k 30. výročí, 
náměstí Bratří Synků, Praha 4
2) Sídliště Ďáblice – generel výtvarné 
výzdoby (přílohy)*
3) Metro, reprezentační přijímací 
místnost ve stanici Muzeum – výtvarná 
výzdoba (přílohy)*

35 21. 1. 1975 2, 91
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4) Metro, depo Kačerov – výtvarné 
dořešení interiérů (přílohy)*
5) Metro – výtvarné dořešení bytového 
objektu stanice Kačerov; investor 
jednání odvolal metro – zpracování 
přehledu výtvarných soutěží pro další 
stanice metra
6) Pamětní desky v Praze 9 – výtvarný 
záměr
7) Sídliště Lhotka-Libuš – generel 
výtvarné výzdoby (přílohy)*
8) Různé:
a) politický poutač u Střeleckého 
ostrova
b) politický poutač, Chemopetrol
c) Prior Národní třída – nápis Máj
d) schválení zápisu z 1. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 2-4, 7 viz karton 
91
  

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Střelničná ul., Praha 8, pomník 
"Vítání Rudé armády" – předložení skic 
(přílohy pouze textové)*
2) Chemopetrol – politický poutač k 
30. výročí osvobození ČSSR sovětskou 
armádou (přílohy pouze textové)*
3) Dům služeb na nároží Václavského 
náměstí – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)*
4) Kašna na Brusce – předložení skic 
(přílohy pouze textové)*
5) Generel reklamních a propagačních 
zařízení v Praze 2 a 4, TOMOS 
(přílohy pouze textové)*
6) Politický poutač na Vršovickém 
náměstí (přílohy pouze textové)*
7) Fontána a politický poutač na 
Kubánském náměstí (přílohy)*
8) Různé
a) politický poutač na předmostí mostu 
Klementa Gottwalda (přílohy pouze 
textové)*

36 4. 2. 1975 2, 92



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 17 - 

b) politický poutač na náměstí Míru 
(přílohy pouze textové)*
c) politické heslo, Prior Kotva
d) sídliště Prosek – otázka převzetí 
výtvarných děl (přílohy pouze textové)*
e) APN (přílohy pouze textové)*
f) Sjezdový palác – memorandum
g) schválení zápisu z 2. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-8e viz karton 92
 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pamětní deska informující o zničení 
Staroměstské radnice (přílohy pouze 
textové)*
2) Sídliště Malešice – výtvarná 
výzdoba (přílohy)*
3) ZOO – orientační poutače (přílohy)*
4) Umělecká výzdoba 84 bytových 
jednotek n. p. Laktos, Praha 4 – Krč 
(přílohy pouze textové)*	
5a) pamětní deska Karla Marxe, 
Truhlářská ul., Praha 1 (přílohy)*
5b) pamětní deska na sále Čechie, 
Podlipného ul., Praha 8 – Libeň 
(přílohy pouze textové)*
5c) pamětní deska k výročí 1. sjezdu 
ČSM, Polská ul. 1, Praha 2 
5d) pamětní deska dr. Václava Vacka, 
Libušská ul., Praha 4 – Lhotka
6) Politický poutač k 30. výročí 
osvobození ČSSR sovětskou armádou; 
investor se omluvil (přílohy pouze 
textové)*
7) Různé:
a) Prior Máj, Národní třída – nápis 
"Máj"
b) příprava generelu Jižního Města a 
souboru Jižního Města – určení 
oponentů
c) umělecká výzdoba Leninovy třídy 
(přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-5b, 6, 7c viz 

37 18. 2. 1975 2, 92



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 18 - 

karton 92
 

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město – celkový generel 
výtvarného řešení (přílohy pouze 
textové)*
2) Jižní Město – výtvarná výzdoba 2. 
souboru 1. – 7. stavby (přílohy pouze 
textové)*
3) Folimanka – výtvarná výzdoba 
sportovní haly (přílohy pouze textové)*
4) Výsledky soutěže na pomník A. 
Zápotockého v Praze 3 (přílohy)*
5) Politický poutač na náměstí Hrdinů
6) Politický poutač ve Vysočanech
7) Pamětní deska ilegální skupiny 
Předvoj (přílohy pouze textové)*
8) Různé:
a) pamětní deska k výročí 1. sjezdu 
ČSM – informace
b) schválení zápisu ze 4. zasedání rady 
z roku 1975 a strany 15 zápisu z 21. 
zasedání rady z roku 1974

*Přílohy k bodům č. 1-4, 7 viz karton 
92
 

38 4. 3. 1975 2, 92

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Umístění pěti plastik v Praze 9 od 
autorů Lidického, Šalouna, Sopra a 
neznámého barokního mistra (přílohy)*
2) Dům Českého svazu výrobních 
družstev na Václavském náměstí – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) Praha – Libeň, Horní nádraží – 
enkaustika (přílohy pouze textové)*
4) Politický poutač, Praha 2, Karlovo 
náměstí
5) Politický poutač, Praha 4, náměstí 
bratří Synků (přílohy pouze textové)*
6) Politický poutač, Praha 5, u 
Smíchovského nádraží (přílohy)*

39 18. 3. 1975 2, 92
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7) Politický poutač, Praha 6, náměstí 
VŘSR
8) MSS, administrativní budova – 
výtvarný záměr (fotografické přílohy 
viz inv. č. 329)
9) Různé:
a) pasáž Budějovické náměstí (přílohy 
pouze textové)*
b) plastika "Rodina", depo Kačerov
c) schválení zápisu z 5. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-3, 5-6, 9a viz 
karton 92
 

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Nádraží Praha – Smíchov – výtvarný 
záměr (přílohy)*
2) VŠE – generel výtvarné výzdoby 
(přílohy)*
3) Politický poutač na náměstí Hrdinů
4) Politický poutač v prostoru Těšnova 
(přílohy)*
5) Různé:
a) plastika ak. soch. Chlupáče na 
Leninově třídě
b) pomník J. Keplera a Tycho de Brahe 
(přílohy pouze textové)*
c) APN
d) schválení zápisu ze 6. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4, 5b viz 
karton 93
 

40 8. 4. 1975 2, 93

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 156 bytových jednotek Prosek – 
výtvarné dílo (přílohy pouze textové)*
2) Nemocnice Motol – výtvarná 
výzdoba, předložení skic (přílohy 
pouze textové)*
3) APN – výtvarné řešení, předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
4) Různé:

41 29. 4. 1975 2, 93
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a) pomník "Sbratření" – nové umístění 
(přílohy pouze textové; fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)*
b) schválení zápisu ze 7. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-4a viz karton 93
 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kabelové tunely Praha – střed – 
výtvarné řešení povrchových objektů 
stavby
2) Vidoule, plastika "Proudy" – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
3) Čerpací stanice Děvín, keramická 
mříž – předložení skic (přílohy pouze 
textové)*
4) Sídliště Prosek západ – výtvarná 
výzdoba (přílohy pouze textové)*
5) Pamětní deska S. K. Neumanna, vila 
Hercovka, Praha – Libeň (přílohy)*
6) Sluneční hodiny v nemocnici Motol
7) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) Severojižní magistrála – předání 
materiálů

*Přílohy k bodům č. 2-5 viz karton 93
 

42 13. 5. 1975 2, 93

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro, 100 bytových jednotek u 
stanice Kačerov – nový výtvarný záměr 
(přílohy)*
2) Metro, 39 bytových jednotek u depa 
Kačerov – výtvarné dořešení, 
předložení skic
3) APN – posouzení skic výtvarných děl
4) Pomník obětem 17. listopadu – 
výtvarné řešení
5) Poliklinika Krč – výtvarný záměr; 
odpadá pro nepřítomnost investora
6) Domov důchodců Malešice – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 

43 27. 5. 1975 2, 93
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textové)*
7) Generel Severojižní magistrály – 
výtvarný záměr (přílohy)*
8) Různé:
a) ubytovna Na Košíku
b) slavnostní osvětlení Národního 
divadla
c) Jižní Město, 1. soubor
d) Chemopetrol – poutač (přílohy 
pouze textové)*
e) stanovisko UK ČFVU k výtvarným 
dílům pro nemocnici Motol
f) schválení části zápisu z 9. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1, 6-8d viz karton 
93
 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Dům služeb Modřany – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
2) Tenisové kurty Slavia – předložení 
skic; odpadlo pro nepřítomnost 
investora
3) Poliklinika Krč – výtvarný záměr; 
staženo z programu (přílohy)*
4) Bulovka, Onkologický ústav – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Bulovka, Gynekologicko-porodnické 
oddělení – výtvarný záměr
6) Bulovka, Infekční pavilon – 
výtvarný záměr
7) Ubytovna Na Košíku – předložení 
skic
8) Různé: schválení zápisu z 9. a 10. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 3-4 viz karton 
93
 

44 10. 6. 1975 2, 93

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Lhotka-Libuš, 1. stavba – distribuce, 

45 24. 6. 1975 2, 94
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výtvarný záměr (přílohy)*
2) Metro, 100 bytových jednotek u 
stanice Kačerov – nový výtvarný záměr 
(přílohy)*
3) APN – posouzení skic
4) Chemopetrol – poutač na střeše 
objektu
5) Kabelové tunely Praha – střed – 
předložení skic
6) Poliklinika Malešice – výtvarný 
záměr (přílohy)*
7) Ubytovna Na Košíku – předložení 
skic ak. soch. Učíkové (přílohy pouze 
textové)*
8) Kopie sochy od Matyáše Brauna, dar 
hlavnímu městu Praze
9) Různé:
a) pojmenování pomníku v oblasti Bílé 
hory
b) výsledky komisionelní prohlídky 
pamětní desky ak. soch. R. Svobody 
(přílohy)*
c) hodnocení účasti na zasedáních VR 
NVP
d) schválení zápisu z 11. zasedání rady
e) další zasedání rady po prázdninové 
odmlce

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 6-7, 9b viz 
karton 94
 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Sídliště Prosek západ – výtvarná 
výzdoba (přílohy pouze textové)*
2) 84 bytových jednotek n. p. Laktos – 
výtvarná výzdoba (přílohy pouze 
textové)*
3) Předmostí mostu Klementa 
Gottwalda – výtvarný záměr
4) Areál Juliska – výtvarný záměr 
(přílohy)*
5) Chemopetrol – poutač na střeše 
objektu (přílohy pouze textové)*

46 8. 7. 1975 2, 94
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6) Institut pro další vzdělávání lékařů a 
farmaceutů – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)*
7) Různé: 
a) APN – posouzení skicovného 
(přílohy pouze textové)*
b) kopie pískovcové sochy od Matyáše 
Brauna
c) schválení zápisu z 12. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4-7a viz 
karton 94
 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Výtvarná výzdoba pro koleje VŠZ v 
Suchdole – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)*
2) Koupaliště Novodvorská – výtvarné 
řešení, předložení skic (přílohy)*
3) Výtvarné dotvoření novostavby 
Tranzitního plynovodu na Vinohradech 
– záměr (přílohy)*
4) Institut pro další vzdělávání lékařů a 
farmaceutů – předložení skic (přílohy)*
5) Různé:
a) Jižní Město – problémy výtvarného 
generelu (přílohy pouze textové)
b) Fakultní nemocnice Motol – dopis 
ČFVU (přílohy pouze textové)
c) kabelové tunely Praha – střed – 
dopis ČFVU (přílohy pouze textové)
d) slavnostní osvětlení Národního 
divadla – dopis ČFVU (přílohy pouze 
textové)
e) APN (přílohy pouze textové)*
f) schválení zápisu ze 13. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-5e viz karton 94
 

47 19. 8. 1975 2, 94

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obchodní dům Spořilov – výtvarný 

48 16. 9. 1975 2, 95
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záměr (přílohy)*
2) Nocležny a ubytovny v areálu 
odstavného nádraží Praha – jih – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) Dům pečovatelské služby Praha 8 – 
Bulovka – výtvarný záměr (přílohy)*
4) Chemopetrol – poutač na střeše 
objektu (přílohy pouze textové)*
5) Urologická klinika Praha 2 – Nové 
Město – výtvarný záměr
6) Různé:
a) informace o přípravě XV. sjezdu 
KSČ
b) pochozí komise – "Štafeta vítězství", 
Strahov
c) pomníky maršála Koněva a SNP – 
informace
d) stížnost ak. soch. Šimka (přílohy 
pouze textové)*
e) APN – schválení nového spoluautora
f) Park kultury a oddechu Julia Fučíka 
(PKOJF) – informace
g) schválení zápisu ze 14. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6d viz karton 
95
 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Odstavné nádraží Praha – jih, depo – 
výtvarný záměr; investor se omluvil
2) Chemopetrol – poutač na střeše 
objektu, stanovisko UK ČFVU (přílohy 
pouze textové)*
3) Jižní Město, první soubor, 2., 3. a 5. 
stavba – výtvarný záměr (přílohy)*
4) Různé: pomník maršála Koněva a 
SNP – informace

*Přílohy k bodům č. 2, 3 viz karton 95
 

49 30. 9. 1975 2, 95

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP

50 14. 10. 1975 2, 96
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Program:
1) Depo, odstavné nádraží Praha – jih – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Generel orientačního systému pro 
Prahu (přílohy)*
3) Pamětní deska Klubu esperantistů – 
výtvarný záměr (přílohy)*
4) Plastika "Štafeta vítězství" – pochozí 
komise
5) 84 bytových jednotek n. p. Laktos – 
změna výtvarného záměru (přílohy)*
6) Různé:
a) Chemopetrol – určení honoráře
b) Park kultury a oddechu Julia Fučíka 
– informace
c) ubytovna Na Košíku – stanovisko 
UK ČFVU
d) schválení zápisu z 15. a 16. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1-3, 5 viz karton 
96
 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Park kultury a oddechu Julia Fučíka, 
Sjezdový palác – výtvarný záměr
2) Výtvarná výzdoba pro koleje VŠZ v 
Suchdole – předložení skic; pro neúčast 
investora a projektanta tento bod 
odpadl z programu
3) Poliklinika v Krči – výtvarný záměr 
(přílohy)*
4) Sídliště Baba 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)*
5) Umístění politického hesla na 
Společenský dům Mars v Praze 10 
(přílohy)*
6) 60 bytových jednotek Kladenská ul. 
– výtvarný záměr (přílohy)*
7) MSS, administrativní budova – 
výtvarná výzdoba (přílohy; fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)*
8) Různé:
a) APN – nadregulativní záloha pro 

51 11. 11. 1975 2, 96
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ing. Ivana Pavlíka
b) otázka předkládání výtvarných 
záměrů pro drobné akce – portály, 
reklamy apod.
c) předání materiálu k prostudování 
libreta výtvarných děl pro trasu metra 1 
A
d) schválení zápisu ze 17. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 3-7 viz karton 96
 

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Společenské středisko ONV Praha 5 
– výtvarný záměr (přílohy)*
2) Výtvarná výzdoba pro koleje VŠZ v 
Suchdole – předložení skic (přílohy)*
3) Dům bytové kultury, Budějovické 
náměstí (přílohy pouze textové)*
4) Generel agitačních a reklamních 
zařízení Praha 1, náměstí Republiky – 
Florenc (přílohy pouze textové)*
5) Umístění kopie sochy Matyáše 
Brauna
6) Různé:
a) informace o uzavření dohody s 
ČFVU
b) Park kultury a oddechu Julia Fučíka, 
Sjezdový palác – výsledky 
komisionelní prohlídky (přílohy)*
c) politické heslo na Interhotelu 
Olympik 

52 25. 11. 1975 2, 96

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rozhlasové středisko Praha – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
2) Metro, depo Kačerov – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
3) Metro, trasa 1 A – výtvarné libreto
4) Automatická telefonní ústředna 
(ATÚ) Praha 6 – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)*
5) VAKUS Praha 5 – výtvarný záměr 

53 9. 12. 1975 2, 96
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(přílohy)*
6) Umístění kopie sochy Matyáše 
Brauna (přílohy)*
7) Různé:
a)  APN – termín kolaudace
b) časový plán zasedání VR NVP v 
roce 1976
c) schválení zápisu z 18. a 19. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4-6 viz 
karton 96
 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Podchod na Leninově třídě – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
2) Fakultní nemocnice Motol – 
mozaika ak. mal. Lieslera (přílohy 
pouze textové)*
3) Stanice technické kontroly 
motorových vozidel v Praze 4 – 
Chodovec – výtvarný záměr (přílohy)*
4) KOOSPOL, obchodně provozní 
budova na Leninově třídě – výtvarný 
záměr (přílohy)*
5) Novostavba ÚTB Praha – Žižkov 
(Ústřední telekomunikační budova) – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
6) Pomník odboje, Praha 4 (přílohy)*
7) Různé:
a) generel ideové výzdoby – informace
b) schválení zápisu z 20. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-6 viz karton 97
 

54 6. 1. 1976 2, 97

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pragoprojekt Ryšánka – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)*
2) Bulovka, Gynekologicko-porodnické 
oddělení – výtvarný záměr (přílohy)*
3) Restaurace Kundratka, Praha 8 – 

55 20. 1. 1976 2, 97
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výtvarný záměr (přílohy)*
4) Generel agitačních a reklamních 
zařízení Praha 1, náměstí Republiky – 
Florenc (přílohy)*
5) Různé:
a) APN – kolaudace, otázka dokončení 
dalších reliéfů na sluneční clony
b) schválení zápisu z 1. zasedání rady
c) informace o památníku vítězství

*Přílohy k bodům č. 1-4 viz karton 97
 

Zápis z 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Avia Letňany – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
2) Administrativní budova MLVH 
(=Ministerstvo lesního a vodního 
hospodářství) (INPRO) 
 – výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)* 
3) Bulharské čestné pohřebiště Olšany 
– výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
4) Ubytovna Na Košíku – skica ak. 
soch. Učíkové (přílohy pouze textové)*
5) Orientační tabule pro sídliště 
hlavního města Prahy (přílohy pouze 
textové)*
6) Pamětní deska ČKD, Praha 8 – Libeň
7) Různé: schválení zápisu z 2. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 3-5 viz karton 
97
 

56 3. 2. 1976 2, 97

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Odbavovací hala Hlavního nádraží – 
předložení skic, výtvarný záměr řešení 
předprostoru (přílohy pouze textové)*
2) Jesle v Praze 7, Nad Štolou – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) MATFYS – informace o jmenování 

57 17. 2. 1976 2, 97
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autorů výtvarných děl
4) Pragoprojekt Ryšánka – předložení 
skic (přílohy)*
5) Různé:
a) APN – oznámení DP Metro o 
ukončení financování (přílohy pouze 
textové)*
b) zpráva o výtvarných dílech na trase 
metra 1 C
c) schválení zápisu ze 3. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4-5a viz 
karton 97
 

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovny Krč, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
2) Pomník A. Zápotockého – umístění, 
PÚ – informace (přílohy pouze 
textové)*
3) Sídliště Avia Letňany – předložení 
skic (přílohy)*
4) Politický poutač – Polovodiče ČKD 
(přílohy)*
5) Politický poutač – Chemopetrol 
(přílohy pouze textové)*
6) Různé:
a) plastika ak. soch. Učíkové – 
informace
b) pamětní deska ČKD Lokomotiva 
(přílohy)*
c) sídliště Bohnice – prostudování 
libreta
d) libreto pro trasu metra 1 A – 
informace
e) informační tabule pro sídliště

*Přílohy k bodům č. 1-6b viz karton 98
 

58 2. 3. 1976 2, 98

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) VŠE – výtvarný generel (přílohy)*
2) Fakultní nemocnice Praha 10, 

59 16. 3. 1976 2, 98
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Klinika plastické chirurgie, odd. 
popálenin – výtvarný záměr (přílohy)*
3) Centrotex – výtvarný generel 
(přílohy pouze textové)*
4) Plavecké středisko v Košířích – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Chodov, restaurace a samoobsluha – 
výtvarný záměr (přílohy)*
6) Různé:
a) umístění Myslbekova sousoší na 
Vyšehradě (přílohy)*
b) galerie nejlepších pracovníků v 
Praze 10 
c) schválení zápisu ze 4. a 5. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1-5 viz karton 98
 

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Bohnice – výtvarný generel 
(přílohy)*
2) KOOSPOL, obchodně provozní 
budova – předložení skic, společné 
posouzení výtvarné rady a UK ČFVU 
(přílohy pouze textové)*
3) Kabelové tunely Praha – střed – 
rozporné stanovisko s UK ČFVU, 
společné projednávání (přílohy pouze 
textové)*
4) Slavnostní osvětlení historické 
budovy Národního divadla – společné 
projednávání s UK ČFVU (přílohy 
pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-4 viz karton 98
 

60 30. 3. 1976 2, 98

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Výrobní družstvo invalidů Ozdoba – 
výtvarný záměr (přílohy; fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)*
2) Česká státní pojišťovna, bytová 
výstavba Braníku – výtvarný záměr 

61 13. 4. 1976 2, 98
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(přílohy pouze textové)*
3) Administrativní budova MLVH 
(INPRO) – předložení skic (přílohy 
pouze textové)*
4) Polokryté telefonní kabiny – 
výtvarné řešení
5) Informační kód OD Máj
6) Areál Juliska – výtvarný generel pro 
stadion Dukla v Praze 6 (přílohy pouze 
textové)*
7) Různé:
a) Prosek, lokalita SV – rozporné 
stanovisko s UK ČFVU
b) předávání výtvarného záměru na 
sídliště Vršovice SNB k prostudování
c) předání scénáře výtvarného řešení 
trasy metra 1 A k prostudování
d) schválení zápisu ze 6. a 7. zasedání 
rady

*Přílohy k bodům č. 1-3, 6 viz karton 
98
 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Vršovice SNB – výtvarný 
záměr (přílohy)*
2) Metro, trasa 1 A – výtvarné libreto 
(přílohy)*
3) Strahov, dostavba areálu Mistrovství 
Evropy v lehké atletice (MELA 1978) – 
výtvarný záměr
4) Různé: schválení zápisu z 8. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2 viz karton 99
 

62 27. 4. 1976 2, 99

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovny Krč – předložení skic 
(přílohy pouze textové)*
2) Jižní Město, 3. stavba – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
3) Výrobní družstvo invalidů Ozdoba – 

63 11. 5. 1976 2, 99
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předložení skic (přílohy; fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)*
4) Administrativní budova VS 
(=Vojenské stavby) v Praze 2 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Závod Výtahy, Pod Kotlářkou, Praha 
5 – výtvarný záměr
6) Různé: oprava a schválení zápisu z 
9. zasedání

*Přílohy k bodům č. 1-4 viz karton 99
 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) ČSAD Kobylisy – výtvarný záměr 
(přílohy)*
2) Poliklinika Prosek – výtvarný záměr 
(přílohy)*
3) Umělá ledová plocha Braník – 
výtvarný záměr (přílohy)*
4) Jižní Město, 2. stavba – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
5) Různé:
a) předání upřesněného libreta trasy 
metra 1 A
b) schválení zápisu z 10. zasedání rady
bez č.) Obchodně-provozní budova 
PZO KOVO-Holešovice - vnější 
umělecká výzdoba - scénář (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6 viz karton 
99 

64 25. 5. 1976 2, 99

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Mateřská škola Horní Kesnerka, 
Praha 5 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)*
2) Kabelové tunely Praha – střed – 
znak energetiky (přílohy pouze 
textové)*
3) OD Kotva – výtvarné dílo v 
nástupním prostoru (přílohy pouze 
textové)*
4) EXSPSŠ (=Experimentální střední 

65 8. 6. 1976 2, 100
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průmyslová škola strojní) Třebešín – 
posouzení umístění uměleckých děl 
(přílohy)*
5) DP Metro – poutač na předmostí 
mostu K. Gottwalda (přílohy)*
6) Metro, trasa 1 A – opravené libreto 
(přílohy pouze textové)*
7) Různé:
a) posouzení autorského honoráře za 
návrh piktogramů k 30. výročí 
osvobození ČSSR sovětskou armádou
b) sousoší "Štafeta vítězství", Strahov – 
informace
c) doplnění VR NVP – informace
d) schválení zápisu z 11. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-6 viz karton 100
 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) ONV Praha 5 – záměr umístění 
plastiky (přílohy)*
2) Plastika "Štafeta vítězství", Strahov 
– společné projednávání s UK ČFVU 
(přílohy pouze textové)*
3) Jižní Město, okrskové centrum 2. 
stavby – společné posouzení skic na 
fontánu a prameník s UK ČFVU 
(přílohy pouze textové)*
4) Jižní Město – další posouzení skic 
pro díla 2. a 3. stavby
5) Ubytovna obchodu Střížkov – 
výtvarný záměr
6) Staroměstská radnice, svatební síň – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Restaurace a samoobsluha Chodov – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
8) Poutač Památníku písemnictví 
(přílohy pouze textové)*
9) Sídliště Skalka – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)*
10) Různé: schválení zápisu z 12. 
zasedání rady

66 22. 6. 1976 2, 100
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*Přílohy k bodům č. 1-3, 5-9 viz karton 
100
 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Výtvarná výzdoba nové zasedací 
síně NVP (přílohy pouze textové)*
2) Ubytovny Krč – předložení skic; 
investor odvolal
3) 84 bytových jednotek n. p. Laktos v 
Praze 4 – předložení skic (přílohy 
pouze textové)*
4) Domov důchodců Hodkovičky – 
výtvarné libreto (přílohy)*
5) II. Severojižní magistrála – výtvarné 
libreto (přílohy)
6) Různé:
a) ATÚ Jižní Město – informace
b) ÚTB, plastika ak. soch. Svobody – 
informace
c) účast členů VR NVP na jednotlivých 
zasedáních uplynulého pololetí – 
informace (přílohy pouze textové)*
d) schválení zápisu ze 13. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 3-6c viz karton 
100
 

67 6. 7. 1976 2, 100

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) ATÚ Jižní Město – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)*
2) Ubytovny Krč – předložení skic 
(přílohy pouze textové)*
3) Česká státní pojišťovna (ČSP), 
bytová výstavba v Braníku – předložení 
skic (přílohy pouze textové)*
4) Sídliště Skalka – změna výtvarného 
záměru
5) Různé:
a) pamětní deska československo-
sovětského přátelství – informace
b) Mistrovství světa v lehké atletice 

68 24. 8. 1976 2, 100
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(MELA) 1978 – informace
c) žádost ak. mal. Antonína Nováka 
(přílohy pouze textové)*
d) FN Motol
e) ÚTB – vstupní plastika
f) KOVO – předání materiálu k 
prostudování
g) schválení zápisu ze 14. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-3, 5c viz karton 
100
 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) ÚTB – posouzení umístění plastiky 
ak. soch. Rudolfa Svobody ve vstupním 
prostoru společně s UK ČFVU (přílohy 
pouze textové)*
2) Jižní Město – nové předložení skic, 
společné posouzení s UK ČFVU 
(přílohy pouze textové)*
3) Umístění dvou plastik, Galerie hl. m. 
Prahy v Praze 7 a 8 – výtvarný záměr 
(přílohy)*
4) ONV Praha 5, plastika v sadové 
úpravě – předložení skic (přílohy pouze 
textové)*
5) Různé:
a) plastika "Rodina" (přílohy pouze 
textové)*
b) MELA 1978 – předání materiálu k 
prostudování
c) Národní muzeum – předání libreta 
výstav v podchodu metra stanice 
Muzeum k prostudování
d) schválení zápisu z 15. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-5a viz karton 
101
 

69 7. 9. 1976 2, 101

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:

70 14. 9. 1976 2, 101
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1) Velkoprodejna potravin v Praze – 
Libni – výtvarný záměr (přílohy)*
2) Rekonstrukce automatu Koruna – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) Oplocení severního průčelí 
Staroměstské radnice – výtvarný záměr 
(přílohy)*
4) Národní muzeum – libreto výstavy v 
podchodu metra stanice Muzeum 
(přílohy pouze textové)*
5) MELA 1978, dostavba areálu 
Strahov – opravený scénář výtvarné 
výzdoby (přílohy)*
6) Různé:
a) MOTOKOV – předání materiálu k 
prostudování
b) schválení zápisu ze 16. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-5 viz karton 101
 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) KOOSPOL, obchodně provozní 
budova – předložení skic (přílohy 
pouze textové)*
2) Plakátovací a výlepové stěny na 
sídlištích – výtvarné řešení (přílohy)*
3) Praga, svobodárna na Proseku – 
výtvarný záměr (přílohy)*
4) MOTOKOV, obchodně provozní 
budova – výtvarný záměr (přílohy)*
5) Různé:
a) Martinický palác – výtvarné řešení 
okapového krytí
b) politický poutač, Praha 4 – Pankrác 
(přílohy)
c) Národní muzeum – libreto výstav v 
podchodu stanice metra
d) schválení zápisu ze 17. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-4 viz karton 102
 

71 28. 9. 1976 2, 102

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:

72 19. 10. 1976 2, 102
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1) MŠ Horní Kesnerka – nový výtvarný 
záměr (přílohy)*
2) Hvězdárna na Petříně – výtvarný 
záměr (přílohy)*
3) ZDŠ Lhotka-Libuš – předložení skic
4) KOOSPOL, obchodně provozní 
budova – dodatečné předložení skic 
(přílohy)*
5) Zahradní Město západ – výtvarné 
dořešení centra sídliště, záměr 
(přílohy)*
6) Ubytovna obchodu Střížkov – 
předložení skic (přílohy pouze textové)*
7) KOVO, obchodně provozní budova 
– výtvarný záměr
8) Různé: schválení zápisu z 18. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4-6 viz 
karton 102
 

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Česká státní pojišťovna, bytová 
výstavba v Braníku – předložení skic 
(přílohy)*
2) Ubytovny, odstavné nádraží Praha-
jih – nový výtvarný záměr (přílohy)*
3) ÚTB – posouzení skic společně s 
UK ČFVU
4) Ubytovny ředitelství pošt Praha – 
Zbraslav – výtvarný záměr
5) Různé:
a) poutač na předmostí mostu Klementa 
Gottwalda
b) krytá plovárna Hloubětín
c) vstupní plastika pro sídliště Petřiny
d) KOVO – předání doplněného 
scénáře k prostudování (přílohy)*
e) kabelové tunely – předání scénáře k 
prostudování
f) schválení zápisu z 19. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 5d viz karton 
103

73 26. 10. 1976 2, 103
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Zápis z 21. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Vstupní plastika Petřiny – skici
2) Gynekologicko-porodnická klinika 
Bulovka – předložení skic
3) Kabelové tunely, jižní trasa – 
výtvarný záměr
4) KOVO Praha 7 – doplněný scénář 
interiéru
5) Jižní Město – skici
6) Výtvarná řemesla Malešice – 
výtvarný záměr
7) Krytá plovárna Hloubětín – 
posouzení modelu
8) Různé:
a) Národní muzeum – ideový záměr 
výstav stanice metra Muzeum
b) schválení zápisu z 20. zasedání rady
c) termíny zasedání v roce 1977 

74 9. 11. 1976 2

Zápis z 22. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) DP Metro, bytové jednotky Kačerov 
– skici
2) Plavecký bazén PKOJF – výtvarný 
záměr
3) Palác Koruna – skici
4) Plastika Praha 5 – skici
5) Ubytovna Zbraslav – prohloubený 
záměr
6) Velkoprodejna Libeň – skici
7) Různé:
a) plán zasedání VR NVP na příští rok
b) objekt ÚTB, vstupní plastika – 
pochozí komise 

75 23. 11. 1976 2

Zápis z 23. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1a) Schválení zápisu z 21. zasedání rady
1b) Předání libreta výtvarných děl pro 
trasu metra 2 A k prostudování
2) MELA 1978 Strahov – posouzení 
skic variantních řešení, společné 
zasedání s UK ČFVU:     
a) první okruh výtvarných děl – díla v 

76 7. 12. 1976 2, 103
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exteriéru (přílohy)*
b) druhý okruh výtvarných děl – 
interiérové prostory (přílohy)*
c) třetí okruh výtvarných děl – objekt 
B1, B2, B3 (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 2a-c viz karton 103
 

Zápis ze 24. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Komunikace Malešicko-hostivařský 
okruh (MHO II), pruhy Malešice – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Velkoprodejna potravin Ohrada, 
Praha 3 – výtvarný záměr (přílohy)*
3) Ubytovna Střížkov – skici
4) Památník písemnictví – poutač, skici 
(přílohy pouze textové)*
5) Různé:
a) schválení zápisu z 22. zasedání rady
b) hodnocení činnosti VR NVP

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4 viz karton 
103
 

77 14. 12. 1976 2, 103

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Prodloužení kabelových tunelů z TR 
110/22 kW střed na Václavském nám. a 
Jindřišskou ulicí – výtvarný záměr
2) Kabelové tunely Holešovice – 
výtvarný záměr
3) ČSAD Kobylisy – předložení skic
4) Svoboda Malešice – výtvarný záměr
5) Ortopedická klinika Bulovka – 
posouzení skic, společné zasedání s UK 
ČFVU
6) Různé:
a) dlažba Václavské náměstí; jednání 
odpadlo
b) ústřední plastika MELA 1978
c) památník závodu míru
d) schválení zápisu z 24. zasedání rady 

78 11. 1. 1977 3
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Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) MŠ Praha 4 – Hodkovičky – 
výtvarný záměr
2) Svobodárna Prosek, Praga – 
výtvarný záměr
3) KOVO – skici, 1. část
4) Ledová plocha Braník – skici
5) Slovanský dům – výtvarný záměr
6) Různé:
a) plastika Praha 5 – umístění, 
informace
b) návrh pamětních desek
c) informace o připravované soutěži na 
pomník Bedřicha Smetany
d) informace o připravované soutěži na 
pomník osvobození
e) schválení zápisu z 23. zasedání rady 

79 1. 2. 1977 3

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obchodní dům Spořilov – skici 
(přílohy pouze textové)*
2) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) trasa metra 2 A – výtvarný záměr 
(přílohy)*
3) MOTOKOV – skici, 1. –3. okruh 
výtvarných děl (přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-3 viz karton 104
 

80 15. 2. 1977 3, 104

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
rogram:
1) Ubytovny Zbraslav – skici; odpadlo
2) Komunikace MHD II, Praha – 
Malešice – skici
3) MATFYS Praha 7 – skici (přílohy 
pouze textové)*
4) MELA 1978 Strahov – skici 
(přílohy)*
5) KOVO Praha 7 – skici (přílohy 
pouze textové)*
6) Sídliště Kobylisy – skici, 1. a 2. 
stavba; odpadlo

81 1. 3. 1977 3, 104
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7) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) stanovení data komise v ateliéru ak. 
mal. Nováka

*Přílohy k bodům č. 3-5 viz karton 104
 

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) ČSAD Kobylisy – skici (přílohy 
pouze textové)
2) Generel výtvarného dořešení v rámci 
přestavby Národního divadla (přílohy)*
3) Židovský hřbitov, Praha 1 – Staré 
Město – návrhy mříží (přílohy pouze 
textové)*
4) Automat Družba – výtvarný záměr 
(přílohy)*
5) Nástavba objektu předsednictva 
vlády – výtvarný záměr (přílohy)*
6) Sídliště Stírka, Praha 8 – Libeň – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Informační systém metra, exteriér
8) Různé:
a) předání generelu Severojižní 
magistrály, 1. úsek
b) předání generelu sídliště Kobylisy
c) KOVO, reliéf "Múza" – informace
d) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
e) libreto výstavy Národní muzeum

*Přílohy k bodům č. 1-6 viz karton 105
 

82 15. 3. 1977 3, 105

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé: schválení zápisu odpadlo
2) Posouzení stanic metra trasy 1 A 
(Leninova až Náměstí Míru) – 
předložení skic (přílohy)*

*Přílohy k bodu č. 2 viz karton 106 

83 29. 3. 1977 3, 106

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Svoboda Malešice – předložení skic 

84 12. 4. 1977 3, 106
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(přílohy pouze textové)
2) Škoda Plzeň, 72 bytových jednotek v 
Praze 10 – Zahradním Městě – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) Automatická telefonní ústředna 
(ATÚ) Těšnov – předložení skic 
(přílohy pouze textové)*
4) Sídliště Kobylisy – realizovaná díla 
dosud neosazená, výtvarný záměr – 
další část (přílohy)*
5) Různé:
a) předání výtvarného záměru 
Československé televize k prostudování
b) předání výtvarného záměru 
politického zpravodajství k 
prostudování
c) stížnost poslance NVP, volební 
obvod 147, Prosek
d) schůzka autorů výtvarných děl trasy 
metra 1 A se zástupci MV KSČ a 
zástupci VR NVP dne 18. 4. 1977
e) schválení zápisu ze 3. zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-4 viz karton 106
 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovny Zbraslav – skici (VR NVP 
č. 20, bod 4, 1976; č. 22, bod 5, 1976) 
(přílohy pouze textové)*
2) Ubytovny Prior, Bohnice – výtvarný 
záměr (přílohy)*
3) Československá televize – výtvarný 
záměr, předběžná diskuze k 
předloženému materiálu, objekt 
politického zpravodajství – výtvarný 
záměr (přílohy)*
4) Různé:
a) Národní galerie, přechodné umístění 
plastik v prostoru Chotkových sadů 
(přílohy pouze textové)*
b) DP, prodloužení tramvajové trasy 
Trojská – výtvarný návrh (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1-4 viz karton 107

85 26. 4. 1977 3, 107



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 43 - 

 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pamětní deska Alberta Einsteina, 
Praha – výtvarný záměr
2) Bytovky FMB, Horní Počernice – 
výtvarný záměr
3) Požární stanice Praha 10 – výtvarný 
záměr
4) Dopravní areál Řepy, Praha 6 – 
výtvarný záměr
5) Chemopetrol – politický poutač; 
odloženo
6) Motel Stop – skici; odloženo
7) Různé: schválení zápisu z 5. 
zasedání rady 

86 10. 5. 1977 3

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé:
a) ÚTB – posouzení skic v ateliéru ak. 
mal. Rudolfa Svobody, návrh účasti
b) posouzení práce ak. mal. A. Nováka 
v ateliéru, návrh účasti
c) plastika ak. soch. Irmanova na 
Proseku
d) schválení zápisu ze 6. zasedání rady
e) dopis ČFVU, Dílo
2) Metro, trasa 1 A – posouzení skic 
společně s UK ČFVU: stanice 
Leninova, ak. soch. Zdrůbecký, ak. 
mal. Sladký; stanice Hradčanská, ak. 
soch. Nejdl, ak. soch. Brož, ak. soch. 
Prádler; stanice Staroměstská, ak. soch. 
prof. Eckert; stanice Můstek, s. Marián 
Karel a s. Kostka; stanice náměstí 
Míru, ak. soch. Kopecký, ak. soch. R. 
Svoboda, ak. soch. Kryštůfek 

87 24. 5. 1977 3

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kabelové trasy Praha – střed, PZ Jih
2) Československý rozhlas – výtvarný 
záměr v rámci PÚ (přílohy)*
3) Staroměstská radnice, vitráž – skici 
(přílohy pouze textové)*

88 7. 6. 1977 3, 108
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4) Sportovní hala Brumlovka – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Různé:
a) Severojižní magistrála – záměr 
(přílohy)*
b) KOVO
c) Lhotka-Libuš, 3. stavba – předání 
generelu výtvarných děl k prostudování

*Přílohy k bodům č. 2-5a viz karton 
108
 

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. a 10. zasedání 
rady
b) pověření s. ing. arch. D. Císařové 
přímým vyřizováním části agendy VR 
NVP; odpadlo
c) zpráva o výsledku komise v ateliéru 
ak. mal. Nováka
d) metro, trasa 2 A a 2 C – předání 
libreta k prostudování
e) předání výtvarného záměru zámku 
Troja k prostudování
2) Metro, trasa 1 A, společné zasedání s 
UK ČFVU – posouzení skic: stanice 
Leninova, reliéf; stanice Hradčanská, 
reliéf; stanice Malostranská, pítko, 
nárožník, kašna; stanice Staroměstská, 
mozaika; náměstí Míru, plastika 
(přílohy)*
3) Motokov - posouzení skic – 
exteriérová plastika, gobelín, reliéfní 
stěna; odpadlo (přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 2, 3 viz karton 108
 

89 21. 6. 1977 3, 108

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Nástavba úřadu české vlády – skici
2) Prohloubené libreto trasy metra 2 A

90 5. 7. 1977 3
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3) Výtvarný záměr – informace trasy 
metra 2 C; odpadlo
4) Zámek Troja – výtvarný záměr
5) Učiliště spojů, Praha 10 – Záběhlice 
– výtvarný záměr
6) Sídliště Lhotka-Libuš, 3. stavba – 
generel výtvarných děl
7) Různé:
a) schválení zápisu
b) pověření s. ing. arch. D. Císařové 
přímým vyřizováním části agendy VR 
NVP
c) stanovení dat zasedání VR NVP po 
prázdninové přestávce
d) informace o pochozí komisi v 
ateliéru ak. soch. Rudolfa Svobody
e) žádost ak. soch. Jaroslava Bejčka o 
návštěvu pochozí komise VR NVP v 
jeho ateliéru
f) informace o návrhu na pojmenování 
Severojižní magistrály 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Ubytovna sester, Praha 9 – Prosek – 
návrh výtvarného řešení
2) Jesle Nad Kajetánkou, Praha 6 – 
Břevnov – návrh libreta výtvarné 
výzdoby
3) ATÚ Těšnov – skici
4) Plavecký areál, Praha – Strahov – 
výtvarné řešení
5) Sportovní hala, Praha 10 – Záběhlice 
– scénář výtvarné výzdoby
6) Různé:
a) schválení zápisu
b) Škoda Plzeň, 72 bytových jednotek v 
Praze 10
c) administrativní budova INPRO, 
Praha 10 – doplnění požadavku VR 
NVP
d) politické heslo na budově Diamant, 
Václavské náměstí 71, Praha 1
e) umístění ak. soch. Zoubka v areálu 
Folimanka, Praha 2 

91 30. 8. 1977 3



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 46 - 

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Loubí Celetná-Rybná, IDS DP – 
výtvarný záměr
2) Obchodní dům Družba, Praha 1 – 
generel politické propagace a reklamní 
plochy
3) Administrativní budova Transfera 
Praha 10 – Vršovice – výtvarný záměr
4) Areál Folimanka – výtvarný záměr
5) Staroměstská radnice, pamětní síně – 
výtvarný záměr
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) KOVO
c) informace o projednávání 
výtvarných děl trasy metra 1 A 

92 13. 9. 1977 3

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) VÚPS Praha 10 – Hostivař – 
výtvarný záměr
2) Kompostárna Praha 10 – Dolní 
Měcholupy – výtvarný záměr
3) Kulturní dům n. p. Avia, Letňany – 
výtvarný záměr
4) Plavecký bazén PKOJF, Praha 7 – 
skici
5) MŠ Ďáblice – výtvarný záměr
6) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) PIS – výtvarné dílo ve stanici metra 
Hradčanská
c) zařazení společného zasedání s UK 
ČFVU
d) Jižní Město – výtvarné řešení 
protihlukových stěn 

93 27. 9. 1977 3

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Bydlení pro starší obyvatele, 
Střížkov 8 – výtvarný záměr
2) Ubytovna sester Bulovka, Praha 8 – 
výtvarný záměr

94 11. 10. 1977 3
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3) Ubytovna obchodu Malešice, Praha 
10 – výtvarný záměr
4) Strahov, 2. stavba PÚ – stanovení 
koeficientu
5) MŠ Komořany – výtvarný záměr
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) pomník Julia Fučíka, hygienik ONV 
Praha 7
c) plavecký bazén PKOJF
d) kiosek ČSPM Benzina
e) posudek díla ak. soch. K. Hladíka 
"Mostaři"
f) diskuze na téma výtvarná díla a 
generely 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Bytová tvorba Praha 10 – Malešice – 
výtvarný záměr
2) Kompostárna Praha 10 – Dolní 
Měcholupy – skici
3) Plastická chirurgie, Praha 10 – 
Vinohrady – přepracovaný záměr
4) Sportovní areál Juliska – skici
5) Generely sídlišť – předklady VHMP
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) metro, stanice Malostranská – 
umístění plastik v zahradě
c) sídliště Modřany-Komořany – 
předání materiálu k prostudování
d) metro, trasa 2 A a 2 C – předání 
materiálu k prostudování
e) PIS, stanice metra Hradčanská – 
návrh dopisu
f) reliéf "Mostaři" od ak. soch. Hladíka 
– zpráva ing. arch. D. Císařové
g) využívání a uplatňování částky hlavy 
V na výtvarné řešení v investiční 
výstavbě 

95 25. 10. 1977 3

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sportovní areál Juliska – skici
2) Různé:

96 8. 11. 1977 3
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a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) pietní území střelnice Kobylisy
c) pomník J. Wolkera
d) společné zasedání s UK ČFVU
3) Metro, trasa 1 A, stanice Leninova – 
skici
4) ÚTB, Praha 3 – Žižkov – skici
5) Hala Hlavního nádraží Praha, věže – 
skici 

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pamětní deska Z. Wirtha – výtvarný 
záměr
2) Nástavba úřadu vlády ČSR – skici
3) Různé:
a) schválení zápisu z 19. zasedání rady
b) posudek výtvarného generelu sídliště 
Modřany-Komořany
c) digitální hodiny pro Prahu
d) Ortopedická klinika Bulovka – 
plastika "Plameny"
4) Metro, trasy 2 A, 2 C – připomínky 
členů VR NVP k materiálům
5) Metro, trasa 2 A – přepracovaný 
záměr, trasa 2 C – výtvarný záměr 

97 22. 11. 1977 3

Zápis z 21. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kabelové tunely Praha – střed – skici
2) 186 bytových jednotek n. p. 
Svoboda, Praha 10 – Hostivař – 
výtvarný záměr
3) Staroměstská radnice, vitráže – skici
4) Staroměstská radnice, pamětní síně – 
změna
5) Ubytovna Malešice – přepracovaný 
záměr
6) Ubytovna Orion – výtvarný záměr
7) Různé:
a) schválení zápisu z 20. zasedání rady
b) n. p. Svoboda – návrh na světelné 
označení
c) Ortopedický pavilon Bulovka, 
plastika "Plameny" – záznam pochozí 
komise 

98 6. 12. 1977 3
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Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kašna Praha 6 – Vypich – výtvarný 
záměr (přílohy)
2) Sídliště Na Radosti, Praha 5 – Zličín 
– výtvarný záměr (přílohy)
3) Obvodní koncertní a výstavní síň v 
kostele Povýšení svatého Kříže, Praha 
3 – Žižkov – výtvarný záměr (přílohy)
4) Akce projednávané v komisi Útvaru 
hlavního architekta
5) Polokrytá telefonní kabina, návrh 
nového typu – výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 21. zasedání rady
b) metro, stanice Leninova – informace 
(přílohy)
c) PIS, stanice Hradčanská
d) areál Juliska, plastika od Jaroslava 
Bejčka (přílohy)
e) areál zámku Troja, Praha – výtvarná 
díla
f) předání materiálu k prostudování
g) IDS, univerzální administrativní 
budova na Můstku
h) pamětní deska trasy metra 1 A
i) Centrální dispečink dopravy v Praze
j) dopravní areál Řepy I a II 

99 10. 1. 1978 4

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Dopravní areál Řepy I a II – 
přepracovaný výtvarný záměr (přílohy)
2) Centrální dispečink městské dopravy 
v Praze 2 – výtvarný záměr
3) Univerzální administrativní budova 
Na Můstku, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Pamětní desky, trasa 1 A – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) Ústřední dům pionýrů a mládeže 
Julia Fučíka, Praha 2 – umístění bysty 
J. Fučíka, výtvarný záměr
c) Armádní výtvarné studio – pamětní 

100 31. 1. 1978 4
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stéla Polské armády, Praha 8 – Ďáblice 
(přílohy)
d) Sportovní hala PKOJF, Praha 7 – 
prezidentský salonek, přístavba 
(přílohy)
e) poutač ČKD
f) poutač Orion Modřany
g) metro, stanice Hradčanská a 
Leninova – umístění propagačních 
panelů (přílohy) 

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Automobilové a technické centrum 
SSSR, Praha 5, Jihozápadní Město – 
výtvarný generel (přílohy)
2) Rozšíření studie ÚP akce Parking, 
garáže Slovan, Praha 2 (přílohy)
3) Centrotex, tapiserie ve vstupní hale 
– skici (přílohy)
4) Generely sídlišť
5) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) informace o nové vyhlášce o 
uplatnění výtvarných děl v investiční 
výstavbě
c) libreta pro umístění vitrin a 
reklamních ploch trasy metra 1 A k 
prostudování
d) koordinace pro sjednocení ideového 
záměru stanice Kosmonautů a nových 
stavebních úprav ve městě (přílohy 
pouze textové)
e) Ústřední knihovna patentové 
literatury, Praha 6 – Dejvice – 
informace o umístění výtvarného díla 
(přílohy)
f) Zlíchov-Vidoule-Kopanina, 
vodárenská akce – informace o 
instalaci výtvarných děl (přílohy)
g) plastika ak. soch. Jaroslava Bejčka 
pro stadion Juliska – pochozí komise
h) Ústřední rada odborů (ÚRO) a 
Světová odborová federace (SOF) – 
informace o výtvarném záměru 

101 28. 2. 1978 5
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Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Generel reklamních ploch pro vitriny 
a informační systém trasy 1 A metra – 
výtvarný záměr, umístění propagačních 
panelů na stanicích metra Hradčanská a 
Leninova v Praze 6 (přílohy)
2) Výtvarné řešení interiéru 
reprezentační prodejny PIS ve stanici 
Hradčanská – skici (přílohy)
3) Projednávání výtvarných návrhů pro 
ÚRO a SOF – výtvarný záměr (přílohy)
4) Ubytovny Ředitelství pošt na 
Zbraslavi – druhá část výtvarného 
umění (přílohy)
5) SJM – umístění reliéfu "Mostaři", 
varianty (přílohy)
6) Generely sídlišť
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) plastiky v exteriéru a interiéru 
stanice Malostranská – informace 
(přílohy)
c) stížnost Investora dopravy a staveb 
(IDS) na ČFVU (přílohy), dopis ČFVU 
na VR NVP 

102 21. 3. 1978 6

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovna Malešice – skici (přílohy)
2) ČSAO (Československé 
automobilové opravny), Praha 10, 
Průběžná – výtvarný záměr (přílohy)
3) Krytý výukový bazén, Praha 6, 
Šantrochova – výtvarný záměr (přílohy)
4) SJM – skici (přílohy)
5) Generely sídlišť – výtvarné záměry a 
předklady
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) Ústřední knihovna patentové 
literatury v Praze 6 – informace o 
výtvarném díle (přílohy)
c) IDS, dopravní areál Řepy – 
informace (přílohy)
d) 186 bytových jednotek n. p. 

103 11. 4. 1978 6



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 52 - 

Svoboda, Praha 10 – Hostivař – 
informace (přílohy)
e) 84 bytových jednotek n. p. Laktos, 
Praha 4 – Krč – informace (přílohy)
f) reprezentační místnost DP metra, 
stanice Muzeum – informace (přílohy) 

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovna III., Řepy I – výtvarný 
generel (přílohy)
2) Závod Výtahy, Praha 5, Pod 
Kotlářkou – skici (přílohy)
3) Sídliště Prosek – umělecká výzdoba, 
projednání zbývajících výtvarných děl 
(přílohy)
4) Čelakovského sady – znovuumístění 
plastiky Otýlie Sklenářové (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) pamětní deska Konstantina Biebla 
(přílohy)
c) generely sídlišť  

104 25. 4. 1978 7

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Výtvarné dořešení dětských hřišť – 
náměty (přílohy)
2) Sportovní hala Brumlovka – skici 
(přílohy)
3) Jižní Město-Háje, IV., VII. a X. 
stavba – výtvarný scénář (přílohy)
4) Chemopetrol – světelný poutač na 
střeše objektu
5) Staroměstská radnice, svatební síň – 
skici (přílohy)
6) Různé:
a) pamětní síně Staroměstské radnice – 
informace (přílohy)
b) Pinkasova synagoga (přílohy)
c) hala Hlavního nádraží – informace 
(přílohy)
d) schválení zápisu ze 6. zasedání rady 

105 16. 5. 1978 8

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Dům pionýrů, Havlíčkovy sady, 

106 13. 6. 1978 8
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Praha 2 – předložení skic (přílohy)
2) Chemopetrol – světelný poutač 
(přílohy)
3) OD Vývoj, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Záměr generelu výstavby ONV 
Praha 5 (přílohy)
5) Rekonstrukce Učňovské školy 
Moravská 3, Praha 2 – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Rekonstrukce Střední ekonomické 
školy Dušní, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
7) Různé:
a) Galerie hl. m. Prahy – úprava kolem 
pomníku sv. Václava, Václavské 
náměstí (přílohy)
b) ubytovna Malešice – informace
c) Palác kultury – předání materiálu
d) soutěž osvětlení – předání materiálů 
(přílohy)
e) metro, stanice Náměstí Jiřího z 
Poděbrad
f) plastika od ak. soch. Irmanova na 
Proseku (přílohy)
g) Svoboda Hostivař – plastika
h) ONV Praha 4, II. etapa pomníku 1. a 
2. odboje – předání materiálů
i) schválení zápisu ze 7. zasedání rady 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
Palác kultury, Praha 4 (přílohy) 

107 20. 6. 1978 9

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pomník 1. a 2. protifašistického 
odboje, Praha 4 (přílohy)
2) Uhelné sklady Ruzyně, Praha 6 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Kabelové tunely Holešovice – 
výtvarné řešení (přílohy)
4) Výpočetní cenová laboratoř FCÚ 
(Federální cenový úřad), Praha 10 – 
Hostivař – výtvarný záměr (přílohy)
5) Kino Praha, Praha 1 – výtvarný 

108 27. 6. 1978 9
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záměr, odvoláno investorem
6) Svoboda Praha 10 – Hostivař, 
bytové jednotky – variantní návrhy 
(přílohy)
7) Kašna Vypich, Praha 6 – skici 
(přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady
b) ubytovny Malešice (přílohy)
c) zpráva s. Kiliána o výsledcích 
soutěže na památník osvobození
d) Svoboda, grafické závody Malešice 
– úprava nápisu na objektu (přílohy) 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) SPŠS (Střední průmyslová škola 
strojní), Praha 10 – Třebešín – nový 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Kmenová stoka "K" – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Čerpací stanice Kozinec, Praha 10 – 
Hostivař – výtvarný záměr (přílohy)
4) Střední dopravní okruh ve Studeném-
Budějovická a Budějovická-Roztyly, 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy)
5a) Metro, stanice Staroměstská – niky, 
skici, odvoláno investorem
5b) Uhelné sklady Ruzyně, Praha 6 – 
umístění výtvarných děl, závěry 
pochozí komise (přílohy)
6) II. SJM, úsek Hlávkův most – 
textová deska (přílohy)
7) Pasáž Světozor, Praha 1 – návrh 
keramické stěny
8) Různé:
a) MŠ Ďáblice – výtvarný záměr 
(přílohy)
b) pamětní deska V. Vydry – výtvarný 
záměr (přílohy) 

109 11. 7. 1978 10

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Palác kultury – upřesnění výběru 
výtvarníků pro první část výtvarného 
libreta; výtvarné libreto, druhá část 

110 5. 9. 1978 11
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(přílohy)
2) Zámek Troja – skici (přílohy pouze 
textové)
3) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání rady
b) předání materiálů – upravené libreto 
výtvarných děl, Univerzální 
administrativní budova Můstek
c) předání materiálů – výtvarný záměr 
souboru staveb depo Hostivař
d) předání materiálů – IDS (Investor 
dopravních staveb), ubytovna Centrum, 
Praha 8
e) Odborné učiliště DP u stanice metra 
Primátora Vacka 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Kino Praha, Praha 1 – výtvarný 
záměr (přílohy)
2) Poliklinika Prosek, Praha 9 – skici 
pěti děl (přílohy)
3) Tenisová hala Sparta, Praha 7 – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Sportovní hala Balkán, Praha 3 – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Pomník I. S. Koněva, Praha 6 – 
výsledný návrh (přílohy)
6) Záměr na umístění plastiky ak. soch. 
J. Horejce "Dívka s amforou" v Praze 
1, Malá Strana (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 11. a 12. zasedání 
rady
b) rekonstrukce ZDŠ v Praze 2, Ječná 
27 – výtvarný záměr (přílohy) 

111 12. 9. 1978 12

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Výrobní družstvo Bytová tvorba, 
Praha 10 – Malešice – skici (přílohy 
pouze textové)
2) Areál DP Hostivař – výtvarný záměr 
(přílohy)

112 26. 9. 1978 13
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3) Opravené libreto výtvarných děl 
Univerzální administrativní budovy, 
objekt A2-27 metro (přílohy)
4) Odborné učiliště DP u stanice metra 
Primátora Vacka – výtvarný záměr 
(přílohy)
5) Ubytovací centrum DP u stanice 
metra Primátora Vacka – výtvarný 
záměr (přílohy)
6) Barrandovský most – výtvarný 
záměr (přílohy)
7) Mříž v Pasáži Světozor – skici 
(přílohy)
8) Různé: schválení zápisu ze 13. 
zasedání rady 

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé: schválení zápisu ze 14. 
zasedání rady
2) Metro, trasa 2 A – skici:
a) stanice Jiřího z Poděbrad (přílohy)
b) stanice Flora (přílohy)
c) stanice Želivského (přílohy)
3) Metro, trasa 2 C – skici:
a) stanice Primátora Vacka (přílohy)
b) stanice Budovatelů (přílohy)
c) stanice Družby (přílohy)
d) stanice Kosmonautů (přílohy) 

113 10. 10. 1978 13

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Různé – schválení zápisu z 15. 
zasedání rady
2) Metro, trasa 2 C – skici:
a) stanice Primátora Vacka; bylo 
projednáno na 15. zasedání
b) stanice Budovatelů (přílohy)
c) stanice Družby (přílohy)
d) stanice Kosmonautů (přílohy) 

114 17. 10. 1978 14

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Kostel Povýšení svatého Kříže, 
Praha 3 – rozšíření výtvarného záměru 

115 24. 10. 1978 14
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(přílohy)
2) Vitráž na Staroměstské radnici – 
skici
3) Ústřední plastika pro polikliniku 
Prosek, Praha 9 – skici
4) Automobilové a technické centrum 
SSSR (přílohy)
5) Centrotex, Praha 4 – reliéf, 
ideologický poutač, označení, skici 
(přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) tenisová hala Sparta, Praha 6 – 
oprava v zápisu ze 13. zasedání rady 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Náhradní tenisové kurty Troja, Praha 
8 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Náhradní výstavba TJ Praha – 
Pankrác, Praha 4 – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Menza VŠCHT, Praha 4, Jižní 
Město II – výtvarný záměr (přílohy)
4) Objekty politického zpravodajství 
ČST, Praha 4 – skici (přílohy pouze 
textové)
5) Motokov, Praha 4 – skici
6) Československé automobilové 
opravny, administrativně-provozní 
budova, Praha 10 – výtvarný záměr 
(přílohy)
7) Politický poutač Bohdalec, Praha 10 
– skici (přílohy pouze textové)
8) Různé: schválení zápisu ze 17. 
zasedání rady 

116 14. 11. 1978 14

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Bufet  U uhelných skladů, Praha 6 – 
výtvarný záměr, skici (přílohy)
2) Anatomický ústav Fakulty 
všeobecného lékařství UK, Praha 2 – 
výtvarný záměr, skici (přílohy pouze 
textové)
3) Modernizace obytného bloku 

117 5. 12. 1978 15
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Vinohrady, Praha 2, Londýnská – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Dům bytové kultury, Praha 4 – skici 
(přílohy) 
5) Svobodárna n. p. Motorlet, Praha 5 – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Praha hlavní nádraží, odbavovací 
hala – výtvarné řešení výzdoby (přílohy)
7) Centrální dispečink metra – skici 
skleněné vitráže (přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) dopis ČFVU na IDS – informace 
(přílohy)
c) Palác kultury – informace (přílohy)
d) Jižní Město – generely (přílohy 
pouze textové)
e) ATÚ Strašnice – skici (přílohy pouze 
textové) 

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé: schválení zápisu z 19. 
zasedání rady
2) Metro, trasa 2 A – skici 2. kola:
a) stanice Jiřího z Poděbrad (přílohy 
pouze textové)
b) stanice Flora
c) stanice Želivského (přílohy pouze 
textové)
3) Metro, trasa 2 C – skici 2. kola:
a) stanice Primátora Vacka (přílohy 
pouze textové)
b) stanice Kosmonautů (přílohy pouze 
textové)
c) Budovatelů (přílohy pouze textové) 

118 12. 12. 1978 15

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Nákupní středisko Praha 9 – Kbely – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Sovětská střední škola, Praha 6 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) Automobilové a technické centrum 
(ATC) SSSR, Praha 5 – změna 
výtvarného záměru (přílohy)*

119 23. 1. 1979 16, 109
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4) Průmyslový polookruh úseku 
Severojižní-Českobrodská I, II, Praha 9 
– výtvarný záměr (přílohy)*
5) Sídliště Ďáblice, Praha 8, dostavba 
východ – výtvarný záměr (přílohy)*
6) Generel koncepce ideové výzdoby 
obvodu Praha 5
7) Různé:
a) schválení zápisu z 20. zasedání 
výtvarné rady
b) Fakultní nemocnice Motol, 
předprostor I – výtvarný záměr, předání 
materiálu k prostudování
c) schválení dopisu řediteli VHMP-VS 
(Výstavba hlavního města Prahy, 
výstavba sídlišť) ing. Šlosarovi k 
problematice výtvarných generelů 
pražských sídlišť
d) Teplárna Holešovice III – uplatnění 
výtvarného umění
e) kabelové tunely Holešovice – žádost 
o posouzení skic (přílohy pouze 
textové)*
f) Výtahy, Praha 5 – zápis z jednání UK 
ČFVU (přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-5, 7 viz karton 
109
 

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
Palác kultury – skici, 1. část (přílohy) 

120 5. 2. 1979 16

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Palác kultury – skici, 1. část, 
pokračování (přílohy)
2) Různé: Palác kultury, 2. část dílčích 
libret, změna autora pro úkol č. 232 – 
gobelín ve vstupním prostoru 
představenstva (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1, 2 viz karton 109
 

121 19. 2. 1979 16, 109

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP122 20. 2. 1979 16, 109
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Program:
1) Ubytovna sester, Praha 8 – Bulovka 
– skici (přílohy pouze textové)*
2) Podchod na Náměstí Míru, Praha 2 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
3) Čerpací stanice Kozinec, Praha 10 – 
Hostivař – změna výtvarného záměru 
(přílohy)*
4) Pamětní deska Otakaru Zichovi v 
Praze 10 (přílohy)*
5) Kmenová stoka "K" – změna 
výtvarného záměru
6) Sídliště Na pomezí, Praha 5 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Obytný soubor Ryšánka, Praha 4 – 
Krč – výtvarný záměr (přílohy)*
8) Fakultní nemocnice Motol, 
předprostor I, Praha 5, první změna 
projektového úkolu – výtvarný záměr 
(přílohy)*
9) Generel ideové výstavby, Praha 5
10) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) schválení zápisu z 2. zasedání rady
c) dopis ing. arch. Hacmace ve věci 
autorského práva k výtvarnému 
generelu sídliště Na dědině, Praha 6

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6-8 viz karton 
109
 

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Vodárenský areál Kopanina-
Stodůlky – výtvarný záměr (přílohy)
2) Vodárenský areál Barrandov – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Vodárenský areál Radotín – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Vodárenský areál Slivenec – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Svobodárna n. p. Motorlet, Praha 5 – 
Jinonice – skici (přílohy pouze textové)
6) Metro, trasa 2 A, stanice Želivského 

123 6. 3. 1979 17
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– sochařský poutač a vyřešení prostoru 
s vazbou na Želivského či metro; 
projednání návrhu ak. soch. Paška na 
zvýšení rozpočtu (přílohy)
7) Ex SPŠ Na Třebešíně, Praha 10 – 
skici (přílohy pouze textové)
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
c) výtvarná díla pro dopravní areál 
Řepy – zápis z jednání UK ČFVU 
(přílohy)
d) pamětní deska národního umělce 
Josefa Lady (přílohy)
e) pamětní deska národního umělce 
Rudolfa Deyla (přílohy)
f) pamětní deska spisovatele Josefa 
Holečka (přílohy) 

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rozšíření závodu Sigma Modřany, 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Kulturní dům Petřiny, Praha 6 – 
výtvarný záměr
3) Rychločistírna Malínská, Praha 10 – 
výtvarný záměr a skici (přílohy pouze 
textové)
4) Orientační poutače pro areál 
Vyšehradu – výtvarný záměr a skici 
(přílohy pouze textové)
5) Univerzální orientační systém 
sídlištní – skici (přílohy)
6) ATÚ Bílá hora, Praha 6 – výtvarný 
záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) EXSPSŠ Na Třebešíně, Praha 10 – 
skici keramické stěny
c) metro, trasa 1 B – větrací výdech na 
náměstí 14. října, Praha 5 (přílohy)
d) areál Sovětské střední školy – zápis 
o odsouhlasení výtvarného záměru 
sovětskou stranou (přílohy)
e) sídliště Lhotka-Libuš – výtvarný 
záměr, předání materiálu k 

124 20. 3. 1979 17
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prostudování 

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. zasedání rady
b) dopis DP-IDS – žádost o projednání 
výtvarných děl s požadavkem 
respektování investora jako člena 
výtvarné rady ad hoc
c) souhrnné stanovisko k využitelnosti 
hlavních sálových prostor Paláce 
kultury pro hudební účely – informace 
odboru kultury NVP
2) Metro, trasa 2 C, stanice Budovatelů 
– skici prvního díla
3) Palác kultury – 3. část výtvarného 
libreta (přílohy) 

125 3. 4. 1979 18

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Palác kultury – skici, 2. část (přílohy 
pouze textové)*
2) Palác kultury – skici, 1. část, 
pokračování (přílohy pouze textové)*
3) Různé: schválení zápisu ze 7. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 2 viz karton 110
 

126 17. 4. 1979 18, 110

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Administrativní budova Vojenské 
stavby - závod inženýrských staveb 
(VS-ZIS), Praha 2 – 2. část výtvarného 
záměru (přílohy pouze textové)*
2) Energetický kolektor a napojení pecí 
ČKD Praha – výtvarný záměr a skici 
(přílohy pouze textové)*
3) Dům pečovatelské služby, Máchova 
ulice, Praha 2 – výtvarný záměr a skici 
(přílohy)*
4) MŠ Viničná ulice, Praha 2 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Střední dopravní okruh ve 
Studeném, Budějovická-Roztyly – 

127 15. 5. 1979 18, 110
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přepracovaný výtvarný záměr (přílohy)*
6) ATÚ Dejvice, Praha 6 – skici 
(přílohy pouze textové)*
7) Ubytovny ŘP Praha, Zbraslav – skici 
(přílohy pouze textové)*
8) Sídliště Lhotka-Libuš – výtvarný 
generel (přílohy)*
9) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rad
 b) areál Sovětské střední školy, Praha 
6 – informace
c) ÚAB, Na Můstku, Praha 1 – 
informace
d) umístění fontány v souvislosti s 
výstavbou pomníku Julia Fučíka, Praha 
7
e) Bytová tvorba, Praha 10 – Malešice 
– informace (přílohy pouze textové)*
f)  sklady centrálních technických 
služeb Interhotelu Praha, Jižní Město II 
– uplatnění částky na výtvarná díla
g) Kulturní dům Petřiny, Praha 6 – 
informativní skica k výtvarnému 
záměru (přílohy pouze textové)*
h) Jižní Město-Háje, 4., 7. a 10. stavba 
– výtvarný scénář, konzultace

*Přílohy k bodům č. 1-9e, g viz karton 
110
 

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha 3 – 
skici (přílohy pouze textové)*
2) Objekty televizních novin, Praha 4 – 
skici (přílohy pouze textové)*
3) Zámek Troja, Praha 8 – skici 
(přílohy)*
4) Metro, trasa 2 A, stanice Želivského 
– skici (přílohy pouze textové)*
5) ÚAB, Na Můstku, Praha 1 – skici 
(přílohy pouze textové)*
6) Různé: schválení zápisu z 9. 
zasedání rady

128 29. 5. 1979 18, 111
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*Přílohy k bodům č. 1-5 viz karton 111
 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) OIRT (Organisation Internationale 
De La Radio Et Television), 
administrativní budova, Praha 6  – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Poutač na náměstí Bratří Synků, 
Praha 4 – skici (přílohy pouze textové)*
3) Tenisová hala Sparta, Praha 6 – skici 
(přílohy pouze textové)*
4) Rozšíření dobudování sociálního 
zařízení Vodních staveb v Hostivaři, 
Praha 10 (přílohy)*
5) Modernizace obytného bloku, Praha 
2 – Vinohrady – skici (přílohy)*
6) Dopravní areál Řepy – skici 
(přílohy)*
7) Severní předmostí Hlávkova mostu 
– výtvarný záměr
8) Mimoúrovňová křižovatka 
Vychovatelna – výtvarný záměr, 
odpadlo
9) Různé:
a) předání výtvarného záměru pro 
nemocnici s poliklinikou Jižní Město – 
Na Košíku k prostudování
b) předání výtvarného generelu a 
generelu reklamních a agitačních 
prostředků sídliště Modřany-Komořany 
k prostudování
c) schválení zápisu z 10. zasedání rady
d) objekt SOF – skici (přílohy)*
e) nákupní středisko Kbely – změna 
výtvarného záměru (přílohy pouze 
textové)*
 f) generel Jižního Města – informace 
(přílohy pouze textové)*
 g) metro, trasa 2 C, stanice Budovatelů 
– změna výtvarného záměru (přílohy 
pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 2-6, 9d-g viz 
karton 111

129 12. 6. 1979 18, 111
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Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Palác kultury – skici děl z 3. části 
výtvarného libreta
2) Palác kultury – skici děl z 1. a 2. 
části výtvarného libreta (přílohy)
3) Různé: schválení zápisu z 11. 
zasedání rady 

130 25. a 26. 6. 1979 19

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) ATÚ a pošta Kbely (přílohy)*
2) Politická výzdoba domovních štítů 
na náměstí Lidových milicí, Praha 9 
(přílohy pouze textové)*
3) Orientační poutače pro areál 
Vyšehradu – skici (přílohy pouze 
textové)*
4a) Pamětní deska národnímu umělci 
Josefu Ladovi – skici (přílohy)*
4b) Pamětní deska založení 
Československého Komsomolu 
(přílohy)*
5) Pinkasova synanoga – skici, odpadlo
6) Mimoúrovňová křižovatka 
Vychovatelna – výtvarný záměr 
(přílohy)*
7) Komunikace v Holešovičkách, most 
Barikádníků a komunikace Povltavská 
– výtvarný záměr (přílohy)*
8) Nábřeží Ludvíka Svobody – 
výtvarný záměr (přílohy)*
9) Různé: 
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) Palác kultury – dopravní řešení, 
pamětní deska na lávce přes kruhovou 
křižovatku (přílohy)*
c) změna výtvarného záměru pro 
stanici Budovatelů trasy 2 C metra 
(přílohy pouze textové)*
d) ledová plocha Praha 6 – Dejvice – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*

131 10. 7. 1979 19, 112
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e) poutač na náměstí Bratří Synků – 
informace (přílohy pouze textové)*
f)  úprava veřejného osvětlení v 
Pařížské třídě
g) výtvarný záměr pro areál DP 
Hostivař

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6-9b-e viz 
karton 112
 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Metro, trasa 2 A, stanice Flora – 
úpravy a umístění sousoší Rodina, 
odvoláno investorem
2) Pinkasova synagoga – výtvarný 
záměr a skici (přílohy pouze textové)*
3) Areál Sovětské střední školy – skici 
(přílohy pouze textové)*
4) Jižní Město – generel výtvarného 
řešení (přílohy pouze textové)*
5) Různé: 
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady
b) předání výtvarného libreta trasy 1 B 
metra k prostudování
c) předání generelu výtvarného řešení 
sídliště Na dědině k prostudování
d) pamětní deska Rudého práva 
(přílohy pouze textové)*
e) ukončení soutěže na pomníky J. 
Wolkera a B. Smetany (přílohy pouze 
textové)*

*Přílohy k bodům č. 2-4 viz karton 112
 

132 4. 9. 1979 19, 112

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Palác kultury – skici děl z 1., 2. a 3. 
části výtvarného libreta (přílohy pouze 
textové)*
2) Palác kultury – 4. část výtvarných 
děl (přílohy pouze textové)*
3) Metro, trasa 2 C, stanice Budovatelů 

133 17. – 18. 9. 1979 19, 112
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– skici 1. díla (přílohy pouze textové)*
4) Různé: schválení zápisu ze 14. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1-3 viz karton 112
 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Poliklinika Malešice – změna 
výtvarného záměru, skici (přílohy 
pouze textové)*
2) Přístav Holešovice – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)*
3) Podchod na náměstí Míru – změna 
výtvarného záměru (přílohy)*
4) Metro, trasa 1 B – výtvarný záměr 
(přílohy)*
5) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) metro, trasa 2 A, kašna na náměstí 
Jiřího z Poděbrad – informace (přílohy 
pouze textové)*
c) předání výtvarného generelu na 
Jihozápadní Město k prostudování

*Přílohy k bodům č. 1-4, 5b viz karton 
113
 

134 2. 10. 1979 19, 113

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Ústřední výpočetní středisko 
Ministerstva financí ČSR a České státní 
pojišťovny, Praha 9 – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Středisko pro volný čas, Petřiny – 
skici (přílohy)
3) Dostavba stávající ZDŠ Čakovice – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Sportovní hala Záběhlice – skici 
(přílohy pouze textové)
5) Centrální park Praha 4 – Pankrác – 
výtvarný záměr (přílohy)

135 16. 10. 1979 20
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6) Jihozápadní Město I – výtvarný 
generel (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) úprava Stodůleckého potoka – 
informace
c) dopis ing. Šlosara, ředitele VHMP-
VS – informace
d) pamětní deska padlým letcům, Praha 
6 – Ruzyně – informace 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) MŠ, náměstí 14. října, Praha 5 – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Politický poutač, Bohdalec – změna 
záměru, skici; odvoláno investorem
3) Sousoší "Poselství" pro Spartakiádní 
stadion Strahov – skici (přílohy pouze 
textové)
4) Sídliště Na Dědině, Praha 6 – 
výtvarný generel (přílohy)
5) Sídliště Modřany-Komořany, Praha 
4 – výtvarný generel (přílohy)
6) Pamětní deska Vítězslavu Nezvalovi 
– výtvarný záměr (přílohy)
7) Cyklistický stadion Třebešín – 
výtvarný záměr (přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) dopis Závodního výboru ROH 
Národního divadla ve věci umístění 
pomníku Bedřicha Smetany
c) generel výtvarného řešení 4. stavby 
1. souboru staveb Jižního Města – 
informace
d) předání výtvarného libreta trasy 3 C 
metra k prostudování 

136 13. 11. 1979 21

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ústřední administrativní budova, Na 
Můstku, Praha 1 – skici (přílohy pouze 
textové)*
2) Palác kultury – skici (přílohy pouze 
textové)*

137 26. 11. 1979 22, 114
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3) Palác kultury – upřesnění 4. části 
výtvarného libreta (přílohy pouze 
textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-3 viz karton 114
 

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Radioterapeutický ústav Bulovka – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Sídliště Letňany, 1. stavba – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) Výrobně-montážní závod n. p. 
Strojinvest, Praha 6 – Řepy – výtvarný 
záměr
4) Centrální dispečink MHD – skici 
(přílohy pouze textové)*
5) Metro, trasa 2 A – umístění plastiky 
"Rodina" ve stanici Flora
6) Metro, trasa 3 C – výtvarný generel 
(přílohy)*
7) Autobusové garáže Dejvice – 
výtvarný záměr (přílohy)*
8) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) návrh na uspořádání soutěže na 
vizuální komunikace v Jižním Městě – 
informace (přílohy pouze textové)*
c) Zahradní Město západ, úprava 
prostoru mezi nákupním střediskem a 
ubytovnou – informace (přílohy)*
d) rekonstrukce pavilonů G3 
Thomayerovy nemocnice – uplatnění 
částky na výtvarné umění
e) bysta Pabla Nerudy – výtvarný 
záměr (přílohy)*
f) úprava umístění pomníku I. S. 
Koněva, Praha 6 – informace (přílohy 
pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1, 2, 4, 6-8b, c, e-f 
viz karton 114
 

138 27. 11. 1979 22, 114

Zápis z 21. zasedání výtvarné rady NVP139 17. 12. 1979 22, 115
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Program:
1) Studie umístění fontány v 
Riegerových sadech – výtvarný záměr 
(přílohy)*
2) Areál Folimanka, Praha 2 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
3) Kniha, Palackého ulice – výtvarný 
záměr, skici (přílohy pouze textové)*
4) Areál Sovětské střední školy – skici 
plastiky; odpadlo
5) Objekt televizních novin – skici 
plastiky (přílohy pouze textové)*
6) 2. Severojižní magistrála Rumunská  
– Hlavní nádraží – doplnění výtvarného 
záměru, skici (přílohy)*
7) Politický poutač, Bohdalec – změna 
výtvarného záměru, skici; odpadlo 
(přílohy pouze textové)*
8) Metro 1 A, stanice Malostranská – 
náhrada originálů barokních soch v 
atriu (přílohy pouze textové)*
9) Bývalá vodárenská věž na 
Petržilkovském ostrově (Janáčkovo 
nábřeží, Praha 5) – výtvarný záměr, 
skici (přílohy)*
10) Různé:
a) schválení zápisů z 19. a 20. zasedání 
rady
b) metro 2 A, stanice Jiřího z Poděbrad 
– informace

*Přílohy k bodům č. 1-3, 5-9 viz karton 
115
 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Areál Sovětské střední školy – skici, 
plastiky (přílohy)*
2) Palác kultury – skici
3) Dostavba stavebního dvora 
Pražského stavebního podniku na 
Bohdalci – umístění výtvarného díla 
(přílohy)*
4) Nemocnice s poliklinikou Jižní 
Město, Na Košíku – výtvarný záměr 
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(přílohy)*
5) Různé:
a) schválení zápisu z 21. zasedání rady
b) určení pochozí komise k shlédnutí 
realizovaných výtvarných děl v areálu 
DP v Hostivaři – odpadlo

*Přílohy k bodům č. 1, 4 viz karton 116
 

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Úprava hřiště ve Františkánské 
zahradě, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)*
2) ATÚ a pošta Kbely – úprava 
výtvarného záměru
3) Objekt VHMP-VS, V jámě 12, 
Praha 1 – výtvarný záměr a skici 
emblémů
4) Jižní Město, IV.  a VII. B stavba 1. 
souboru – výtvarný záměr (přílohy)*
5) Rekonstrukce vládního salonku 
železniční stanice Praha hlavní nádraží 
– výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
6) Generel koncepce ideové výzdoby 
Praha 8 (přílohy)*
7) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) stanovení zásad pro schvalování 
výtvarných záměrů drobných akcí ve 
smyslu metodické směrnice FMTIR 
(Federální ministerstvo 
technickoinvestičního rozvoje) ze dne 
31. 5. 1978
c) stanovisko VR NVP k návrhu ing. 
arch. Pavelky – úprava předkladu 
výtvarných generelů
d) pamětní deska Vítězslavu Nezvalovi 
– výtvarný záměr (přílohy)*
e) dopis s. ing. Mikuláše Lacka, CSc., 
generálního ředitele DP hl. m. Prahy, 
ve věci náhrady originálů barokních 
soch stanice Malostranská
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*Přílohy k bodům č. 1, 4-7d viz karton 
116
 

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sportovní hala Záběhlice – skici 
(přílohy pouze textové)*
2) Sídliště n. p. Rudý Letov, Letňany – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
3) OIRT, administrativní budova, Praha 
6 – výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
4) Průmyslový polookruh v úseku 
Severojižní-Českobrodská I., II., Praha 
9 – skici (přílohy pouze textové)*
5) Sídliště Ďáblice, Praha 8, dostavba 
východ – skici
6) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) pamětní deska Františku Halasovi 
(přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-4, 6b viz karton 
116
 

142 5. 2. 1980 22, 116

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Budova pošty 121, Celnice a 
Ředitelství výstavby spojů, Praha 5 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
2) Tělocvičná hala Lhotka Tempo, 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy)*
3) Střední průmyslová škola stavební 
Na Rajtknechtce, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
4) Sídliště Na Košíku, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Pamětní deska akademiku Františku 
Lexovi – výtvarný záměr (přílohy)*
6) Rekonstrukce a rozšíření prodejny 
potravin, Nitranská 10, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Dostavba sídliště Baba II., Praha 6 – 
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výtvarný záměr (přílohy)*
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) rekonstrukce historické budovy 
Národního divadla – informace (přílohy 
pouze textové)*
c) politický poutač Palmovka, Praha 8 
– skici (přílohy pouze textové)*
d) Františkánská zahrada – informace
e) Vrchlického sady – osazení pomníku 
Sbratření, informace (přílohy pouze 
textové; fotografické přílohy viz inv. č. 
329)
f) poutač Národní galerie – informace

*Přílohy k bodům č. 1-8b, c, e viz 
karton 117
 

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rozvodna 110/22/10 kV Holešovice 
– výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
2) MŠ Hadovitá ul., Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)*
3) ATÚ Dejvice – doplnění výtvarného 
záměru (přílohy pouze textové)*
4) Dům oděvů, Na Poříčí, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Politický poutač, Ruská tř., Praha 10 
– skici (přílohy pouze textové)*
6) Poliklinika Malešice – skici 
(přílohy)*
7) Sídliště Ďáblice, Praha 8, dostavba 
východ – skici; odvoláno investorem
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) pamětní deska bratří Čapků – 
výtvarný záměr (přílohy)*
c) pamětní deska Rudého práva – skici 
(přílohy)*
d) pomník Barikádníků – informace 
(přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1-6, 8b-d viz 
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karton 117
 

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Staroměstská radnice – skici (přílohy 
pouze textové)*
2) Sídliště Ďáblice, Praha 8, dostavba 
východ – skici (přílohy pouze textové)*
3) Požární stanice Praha 10 – úprava 
výtvarného záměru, skici (přílohy 
pouze textové)*
4) Radioterapeutický ústav Bulovka – 
změna výtvarného záměru (přílohy)*
5) MŠ Dolní Měcholupy, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) politický poutač, Praha 9 (přílohy)*
c) pamětní deska dr. Vrbenskému – 
výtvarný záměr (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1-5, 7b-c viz 
karton 117
 

145 1. 4. 1980 22, 117

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sportovní hala Běchovice – výtvarný 
záměr
2) Dostavba areálu kolejí a menza 
Vysoké školy ekonomické, Praha 9 – 
Jarov – výtvarný záměr
3) Úprava kolumbária na hřbitově ve 
Vokovicích – výtvarný záměr
4) Bytová výstavba n. p. ČKD Dukla v 
Záběhlicích, Praha 10 – výtvarný záměr
5) Přístavba ZDŠ Litvínovská, Praha 9 
– Prosek – výtvarný záměr
6) MŠ Šikmá ul., Praha 3 – výtvarný 
záměr
7) Politický poutač, Praha 10, stanice 
Zborov – skici
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. zasedání rady
b) výtvarný záměr pro zvláštní akce 
štábu CO NVP
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c) dostavba Národního divadla – 
výtvarný záměr
d) náhrada originálů barokních soch v 
atriu stanice Malostranská 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Energetické centrum Balabenka, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy)*
2) Sídliště Řepy, Praha 6 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)*
3) OIRT, administrativní budova, Praha 
6 – skici (přílohy pouze textové)*
4) Palác kultury – skici děl drobné 
architektury (přílohy)*
5) Dostavba Národního divadla – 
výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)*
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) pamětní deska Bernardu Bolzanovi
c) pamětní deska akademiku Václavu 
Petržilkovi
d) politický poutač Tesla Holešovice, 
Praha 7
e) předání výtvarného záměru pro 
Středisko mezinárodního obchodu v 
Praze
f) Palác kultury – informace
g) zadávání výtvarných děl investiční 
výstavbě prostřednictvím Výtvarné 
služby Díla, podniku ČFVU

*Přílohy k bodům č. 1-5 viz karton 118
 

147 29. 4. 1980 23, 118

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Výstavba 92 bytových jednotek 
oborového podniku Čokoládovny a 
střediska občanského vybavení v 
Komořanech, Praha 4 – výtvarný záměr 
(přílohy)*
2) Přístavba ZDŠ Novoborská, sídliště 
Prosek, Praha 9 – výtvarný záměr 
(přílohy)*
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3) MŠ Řeporyje, Praha 5 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
4) ZŠ Na Úlehli, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
5) Nákupní středisko Malešice, Praha 
10 – výtvarný záměr (přílohy)*
6) Palác kultury – opona ve 
společenském sále (přílohy pouze 
textové)*
7) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) stanovení termínu komise společné s 
UK ČFVU – výběr děl pro dotvoření 
interiéru Paláce kultury
c) určení pochozí komise k 
realizovaných dílům výstavby depa 
metra v Hostivaři

*Přílohy k bodům č. 1-6 viz karton 118
 

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1a) Areál DP Hostivař – realizovaná 
výtvarná díla (přílohy pouze textové)*
1b) Depo metra Hostivař, VII. stavba 
areálu DP – výtvarný záměr (přílohy)*
2) Přestavba Žižkova, I. a II. etapa – 
výtvarný generel (přílohy)*
3) Sportovní areál Havlíčkovy sady, 
zimní stadion, III. stavba – výtvarný 
záměr (přílohy)*
4) Generel ideové výzdoby obvodu 
Praha 7 (přílohy)*
5) Palác kultury – skici děl drobné 
architektury (přílohy pouze textové)*
6) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady
b) zahradní keramika u Národního 
muzea, akce II. Severojižní magistrála 
– informace (srov. fotografie v inv. č. 
329)
c) náhrada originálů barokních soch v 
atriu stanice Malostranská – informace

*Přílohy k bodům č. 1-5 viz karton 119
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Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Koleje Vysoké školy zemědělské v 
Suchdole, Praha 6 – výtvarný záměr 
(přílohy)*
2) ATÚ Dejvice – doplnění výtvarného 
záměru (přílohy)*
3) Přístavba ZDŠ Čakovice – výtvarný 
záměr (přílohy)*
4) Sekretariát OV KSČ v Praze 9 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Fontána u planetária – skici 
(přílohy)*
6) Generel politické výzdoby obvodu 
Praha 10 (přílohy)*
7) Středisko mezinárodního obchodu v 
Praze – výtvarný záměr
8) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání rady
b) sportovní areál TJ Slavia Praha IPS 
(Inženýrské průmyslové stavby) – 
informace
c) zahradní keramika u Národního 
muzea, akce II. Severojižní magistrála 
(srov. fotografie v inv. č. 329)
d) objekt televizních novin – informace
e) Palác kultury – komisionelní výběr 
obrazů

*Přílohy k bodům č. 1-6 viz karton 119
 

150 10. 6. 1980 23, 119

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Přístavba Lidového domu Kbely, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy)*
2) Rekonstrukce Gymnázia Jana 
Nerudy, Hellichova ul. – výtvarný 
záměr (přílohy)*
3) Sportovní hala Balkán, Praha 3 – 
skici (přílohy pouze textové)*
4) Kmenová stoka "K" – skici
5) Náhrada originálů barokních soch v 
atriu stanice Malostranská, trasa 1 A 
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metra (přílohy pouze textové)*
6) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) hlavní plastika na vyhlídkové terase 
Paláce kultury – informace (přílohy 
pouze textové)*
c) poutač podniku Oseva, Praha 6
d) výtvarný generel sídliště Barrandov

*Přílohy k bodům č. 1-5, 6b viz karton 
120
 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Loubí Celetná-Rybná – změna 
výtvarného záměru, skici (přílohy)*
2) Kulturní dům Vršovice, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
3) MŠ Kostelní ul., Praha 7 – výtvarný 
záměr, skici (přílohy)*
4) Hlubočepská komunikace – výtvarný 
záměr (přílohy)*
5) Jihozápadní sektor vnějšího 
komunikačního okruhu H 1 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
6) Vnější dopravní okruh H 1, stavba 
souboru Poděbradská-Českobrodská – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Soubor staveb Prosecké radiály – 
výtvarný záměr (přílohy)*
8) Děkanát Fakulty všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy – výtvarný 
záměr (přílohy)*
9) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) výsledek pochozí komise na ATÚ 
Dejvice
c) rekonstrukce Národního divadla – 
navrhy textů pro pamětní desky 
(přílohy pouze textové)*
d) politický poutač Bohdalec – dopis 
místopředsedy ONV Praha 10
e) prodejní pavilony ovoce a zeleniny – 
uplatnění výtvarného umění (přílohy)*
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f) přemístění pamětní desky a nové 
umístění pomníku obětem 1. světové 
války na obvodu Praha 9 – informace

*Přílohy k bodům č. 1-8 viz karton 120
 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
A1) Palác kultury – skici:
a) vrata varhan, úkol 305
b) plastika v hlavním foyeru 
sjezdového sálu, úkol 301
c) osvětlovací těleso pro salonek S 1, 
úkol 237
B1) Sídliště Modřany-Komořany – 
výtvarný generel (přílohy)*
B2) Sídliště Baarova – výtvarný záměr 
(přílohy)*
B3) Sídliště Černý most, 2. a 3. stavba 
– výtvarný záměr (přílohy)*
B4) MŠ Praha 10 – Uhříněves – 
výtvarný záměr (přílohy)*
B5) Dostavba výrobního závodu ČKD 
Trakce – výtvarný záměr (přílohy)*
B6) Skladové plochy Vinoř, ČKD – 
výtvarný záměr (přílohy)*
B7) MŠ Bezová, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
B8) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady 
(přílohy pouze textové)*
b) metro 2 C, stanice Kosmonautů – 
informace (přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům B1-B8b viz karton 
121
 

153 9. 9. 1980 23, 121

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obvodní pošta, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
2) Sídliště Na Groši – výtvarný záměr 
(přílohy)*
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3) Obchodní pavilon ovoce a zeleniny, 
Praha 7 – výtvarný záměr (přílohy)*
4) Distribuce Práčská, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
5) Palác kultury – osvětlovadlo salonku 
S 1
6) Politický poutač Bohdalec, Praha 10
7) Drůbežářský závod Libuš, Praha 4 – 
výtvarný záměr, skici (přílohy)*
8) Obnova pamětní desky padlým 
československým letcům v areálu 
starého letiště v Praze 6 – Ruzyni – 
výtvarný záměr (přílohy)*
9) Závod Výtahy – skici (přílohy pouze 
text)*
10) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) zahradní keramika u Národního 
muzea – informace (přílohy pouze 
textové; srov. fotografie v inv. č. 329)*
c) dopis Svazu československých 
skladatelů k návrhu gobelínu národního 
umělce Cyrila Boudy pro Palác kultury
d) pamětní deska Jiřího Lukáše 
(přílohy)*
e) koleje Vysoké školy zemědělské v 
Suchdole – informace (přílohy pouze 
textové)*
f) památník 1. máje – informace
g) Palác kultury – výběr uměleckých 
děl z přehlídky československého 
výtvarného umění k 35. výročí 
osvobození ČSR (přílohy pouze 
textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-4, 7-9b-g viz 
karton 122
 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Jižní Město, 4. soubor – výtvarný 
generel (přílohy)*
2) Domov důchodců Chodov – 
výtvarný záměr; odpadlo

155 7. 10. 1980 23, 123
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3) Přístavba SPŠE Ječná 30, Praha 2 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
4) ZŠ Na Havránce, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)*
5) Státní banka československá, Praha 
9, Sokolovská ul. – výtvarný záměr 
(přílohy)*
6) Rozšíření dobudování sociálního 
zařízení Vodních staveb v Hostivaři – 
výtvarný záměr (přílohy)*
7) Obytný soubor Dědina III, Praha 6 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
8) Různé: schválení zápisu z 15. 
zasedání rady

*Přílohy k bodům č. 1, 3-7 viz karton 
123
 

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Sklad potravin v Ruzyni, 2. etapa, 
Praha 6 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)*
2) Strahovský tunel – výtvarný záměr 
(přílohy)*
3) Střední dopravní okruh Prašný most-
Bubenská – výtvarný záměr (přílohy)*
4) Komunikace Modřanská-
Komořanská, 1. stavba – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)*
5) Nákupní středisko Prior, Praha 9 – 
výtvarný záměr (přílohy)*
6) Sídliště Horní Měcholupy-Petrovice 
– výtvarný generel; staženo z programu
7) Politický poutač v Praze 10, 
Komarovova ul. – skici (přílohy pouze 
textové)*
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) prodejna potravin v ulici Nad 
Rokoskou, Praha 8 – uplatnění 
výtvarného umění (přílohy)*
c) pamětní deska připomínající 
konferenci levice Československé 

156 21. 10. 1980 23, 124



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 82 - 

sociální demokratické strany – výtvarný 
záměr (přílohy)*
d) Palác kultury, výběr uměleckých děl 
a přehlídky československého 
výtvarného umění k 35. výročí 
osvobození ČSR – připomínky k zápisu 
z 15. zasedání
e) Praha – Smíchov-Hostivice, zvýšení 
výkonnosti trati – uplatnění výtvarného 
umění (přílohy pouze textové)*

*Přílohy k bodům č. 1-5, 7-8b, c, e viz 
karton 124
 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město, 1. soubor, 4. a 7. B 
stavba – skici (přílohy)*
2) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) veřejné osvětlení mostu Klementa 
Gottwalda – informace
c) předání výtvarného generelu Jižního 
Města Metra II k prostudování

*Přílohy k bodům č. 1 viz karton 124
 

157 11. 11. 1980 23, 124

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Provozní budova Chemoprojektu, 
Praha 10 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)*
2) Výpočetní středisko Ministerstva 
financí ČSR a České státní pojišťovny, 
Praha 9 – výtvarný záměr; odpadlo 
3) Průmyslový polookruh, stavba 
souboru Českobrodská-Poděbradská – 
výtvarný záměr (přílohy)*
4) Základní komunikační systém 
Středního městského okruhu Roztyly-
Spořilov – výtvarný záměr
5) Základní komunikační systém 
Středního městského okruhu Spořilov-
V Korytech – výtvarný  záměr 

158 18. 11. 1980 23, 125
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(přílohy)*
6) Jižní Město II západ – generel 
výtvarného řešení 7. souboru KBV 
(komplexní bytové výstavby) (přílohy)*
7) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) orientační model areálu národní 
kulturní památky Vyšehrad – výtvarný 
záměr (přílohy)*

*Přílohy k bodům č. 1, 3, 5-6, 7b viz 
karton 125
 

Zápis z 20. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Hotel Panorama, Centrální náměstí 
Pankrác, Praha 4 – výtvarný záměr
2) Hotel a administrativní budova Na 
Maninách – výtvarný záměr
3) Výpočetní středisko České státní 
pojišťovny a Ministerstva financí ČSR, 
Praha 9 – změna výtvarného záměru
4) Politický poutač, třída Wilhelma 
Piecka, Praha 10 – skici
5) Staroměstská radnice – skici, vitráže
6) ZŠ Na Úlehli – skici
7) Přístavba ZDŠ Litvínovská, Praha 9 
– skici
8) Přístavba ZDŠ Novoborská, Praha 9 
– skici
9) Poliklinika Malešice – skici
10) Kmenová stoka "K" – skici; 
staženo z programu pro onemocnění 
autora
11) Různé: schválení zápisu z 19. 
zasedání rady 

159 2. 12. 1980 23

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Různé:
a) schválení zápisů z 19. a 20. zasedání 
rady
b) dopis OV KSČ a OV ONV v Praze 
10 ve věci plastiky před budovou 
ČSAO v Praze 10; odpadlo

160 6. a 8. 1. 1981 24
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c) areál Sovětské střední školy – změna 
umístění a výšky volné plastiky
2) Středisko mezinárodního obchodu, 
obchodně provozní část Těšnov – skici 
a upřesnění výtvarného záměru 
exteriérových a části interiérových děl: 
díla EX 1–6, IN 1–14
2) (pokračování) Středisko 
mezinárodního obchodu, obchodně 
provozní část Těšnov – skici a 
upřesnění výtvarného záměru zbývající 
části interiérových děl
3) Středisko mezinárodního obchodu, 
300 bytových jednotek, Praha 4 – Jižní 
Město – skici a upřesnění výtvarného 
záměru 

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Severní předmostí Hlávkova mostu 
– změna výtvarného záměru
2) Provozovna Sběrných surovin v 
Hlubočepích, Praha 5 – výtvarný záměr
3) Areál Sovětské střední školy, III. 
stavba, Praha 6 – výtvarný záměr
4) Sídliště Černý most, II. a III. stavba 
– úprava výtvarného záměru
5) Praha hlavní nádraží, odbavovací 
hala – změna výtvarného záměru
6) ČKD, energetické zajištění výroby – 
výtvarný záměr
7) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) dopis OV KSČ a OV ONV v Praze 
10 ve věci plastiky v ČSAO v ulici 
Průběžné
c) umístění sochy Simóna Bolívara v 
Praze
d) kolaudace výtvarných děl v Paláci 
kultury 

161 20. 1. 1981 24

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) MŠ pro 120 dětí v ul. V Benátkách, 
Praha 4 – Chodov – výtvarný záměr
2) Energoprojekt, Praha 8 – Libeň – 

162 17. 2. 1981 24
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výtvarný záměr
3) Vysokoškolská kolej Volha, Jižní 
Město II – výtvarný záměr
4) Sídliště Řepy, Praha 6 – výtvarný 
generel
5) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) stanovisko VR NVP k realizované 
plastice před budovou ČSAO v Praze 
10, Průběžná ul. – odpověď na dopis 
OV KSČ a ONV v Praze 10
c) stanovisko VR NVP k realizované 
plastice na Spořilově I, při ul. Trnavské 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Vodní stavby, o. p., obchodně-
administrativní centrum, Praha 7 – 
Holešovice – výtvarný záměr
2) Koleje VŠCHT, Jižní Město II – 
výtvarný záměr
3) Výzkumný ústav spojů, Jižní Město 
II – výtvarný záměr
4) ATÚ a pošta Kbely – výtvarný záměr
5) Teplárna Michle II – výtvarný záměr
6) Generel koncepce ideové výzdoby 
obvodu Praha 9
7) Přístavba ZDŠ a tělocvična 
Kunratice – výtvarný záměr
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) umístění pomníku Sbratření ve 
Vrchlického sadech – informace 
(fotografické přílohy viz inv. č. 329) 

163 17. 3. 1981 24

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Vazárna věnců, U nákladového 
nádraží, Praha 3 – výtvarný záměr
2) MŠ pro 120 dětí v Opatově, Praha 4 
– výtvarný záměr
3) Zásobovací sklad pro hlavní město 
Prahu v Kyjích – výtvarný záměr
4) Dům služeb Nebušice – výtvarný 
záměr
5) Rekonstrukce Staroměstské tržnice – 

164 31. 3. 1981 24
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výtvarný záměr
6) Výrobně-montážní závod n. p. 
Stavební strojírenství Brno, Praha – 
Řepy – skici
7) Kmenová stoka "K" – skici
8) II. Severojižní magistrála – změny a 
nová lokalizace výtvarných děl; staženo 
z programu
9) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) soutěž na nový orientační systém na 
sídlištích; staženo z programu 

Zápis z 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) MŠ v Nebušicích, Praha 9 – 
výtvarný záměr
2) Vodní stavby o. p., obchodně-
administrativní centrum, Praha 7 – 
Holešovice – skici
3) Středisko mezinárodního obchodu – 
skici
4) Svobodárna sester Prosek – skici
5) Různé: schválení zápisu z 5. 
zasedání rady 

165 28. 5. 1981 24

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) MŠ Horní Počernice – výtvarný 
záměr
2) Provozní budova Chemoprojektu, 
Praha 10 – skici
3) Sídliště Na Groši – skici a úprava 
výtvarného záměru
4) Jižní Město II, dopravní rondel – 
výtvarný záměr; odpadlo
5) Štítová reklama a politický poutač 
LIAZu, ul. 5. května, Praha 4 – skici
6) Politický poutač v Komárovově ul., 
Praha 10 – skici
7) Pamětní deska V. V. Štecha – 
výtvarný záměr
8) Staroměstská radnice – výtvarný 
záměr pro mříže do výstavního prostoru
9) Různé:
a) schválení zápisu z 6. zasedání rady

166 12. 5. 1981 24
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b) soutěž na nový orientační systém 
sídliště – informace 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Nákupní středisko Prior Prosek – 
skici
2) Orientační systém pražských sídlišť:
a) konkurzní návrhy pro sídliště 
Kobylisy
b) orientační systém pro Jižní Město II
c) orientační systém pro Jihozápadní 
Město
3) Jižní Město II, dopravní rondel – 
výtvarný záměr
4) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) přestavba Žižkova, řešení štítu domu 
A (KBV – komplexní bytová výstavba 
3), Rokycanova ul. – výtvarný záměr
c) kašna na náměstí Míru – informace 

167 26. 5. 1981 24

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Bytové jednotky v ul. Jateční – 
Mladé gardy, 1. stavba – výtvarný 
záměr
2) Stavby silnic a železnic n. p., 
stavební dvůr Měcholupy – výtvarný 
záměr
3) Vodní stavby o. p., obchodně-
administrativní centrum, Praha 7 – 
Holešovice – skici
4) Severní předmostí Hlávkova mostu 
– dopracování výtvarného záměru a 
skici
5) Mimoúrovňová křižovatka 
Vychovatelna – skici
6) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) pomník Barikádníků – informace
c) pomník B. Šmerala – informace 

168 9. 6. 1981 24

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Stavba 175 bytových jednotek Pod 
Balkánem, Praha 9 – výtvarný záměr

169 23. 6. 1981 25
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2) Politický poutač na třídě Wilhelma 
Piecka, Praha 10 – skici
3) Výstavní síň SČSP (Svaz 
československo-sovětského přátelství), 
ul. 28. října – výtvarný záměr
4) Nábřeží Ludvíka Svobody – 
výtvarný záměr
5) Sídliště Rohožník II, Újezd nad Lesy 
– výtvarný záměr
6) Kulturní dům Vršovice, Praha 10 – 
skici
7) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady
b) rekonstrukce Národního divadla – 
informace; staženo z programu
c) předání libreta trasy 3 C metra k 
prostudování
d) televizní studio Kavčí hory, Praha – 
výtvarný záměr pro dílo ve vstupní hale 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město, 4. soubor – skici
2) Klubový dům n. p. Avia Letňany – 
skici
3) Generel výtvarného řešení dostavby 
okolí Národního divadla
4) Komunikace V Holešovičkách – 
výtvarný záměr
5) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání rady
b) chodníkové mříže ke stromům – 
informace
c) znovuumístění pomníku Otýlie 
Sklenářové-Malé
d) Národní divadlo
e) Krátký film Praha – posuzování 
výtvarného záměru 

170 14. 7. 1981 25

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ustavující zasedání nově jmenované 
výtvarné rady NVP
2) Jižní Město, IV. soubor – skici
3) Jižní Město, I. soubor – skici
4) Kmenová stoka "K" – skici

171 20. 10. 1981 25
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5) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) Komunikace V Holešovičkách – 
informace 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Venkovní areál hřišť mateřských 
škol Praha 9 – Prosek, Na vyhlídce – 
výtvarný záměr
2) Soubor staveb animovaného filmu 
Barrandov, I. stavba, kreslený film – 
výtvarný záměr
3) Taneční škola Praha 1, Křižovnická 
ul. – výtvarný záměr
4) 206 bytových jednotek Kyje I – 
Jahodnice, Praha 9 – výtvarný záměr
5) Metro III C, stanice Vltavská – 
výtvarný záměr
6) II. Severojižní magistrála – změny 
lokalizace výtvarných děl – 
Čelakovského sady, Smetanovo 
divadlo, jižní předmostí Hlávkova 
mostu
7) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) dostavba okolí Národního divadla – 
informace
c) areál DP v Hostivaři – realizovaná 
výtvarná díla; odpadlo
d) plastika Simona Bolívara – 
informace
e) zásobovací sklad pro hl. m. Prahu v 
Kyjích – zrušení výtvarného záměru
f) Sdružená loděnice, Praha 4 – 
uplatnění výtvarného umění
g) rozhodnutí o pojmenování 
Barrandovského mostu – informace 

172 27. 10. 1981 25

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Provozní budova Chemoprojektu – 
skici
2) Sídliště Baarova – změna 

173 3. 11. 1981 25
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výtvarného záměru a skici; odvoláno 
investorem
3) Stavby silnic a železnic, stavební 
dvůr Měcholupy – dopracování 
výtvarného záměru
4) Depo metra Hostivař, VIII. stavba 
areálu DP – skici
5) Nové umístění plastiky Sbratření od 
nár. um. K. Pokorného ve Vrchlického 
sadech (fotografické přílohy viz inv. č. 
329)
6) Komunikace V Holešovičkách – 
výtvarný záměr
7) Kulturní středisko a výstavní síň 
SČSP, ul. 28. října – skici
8) Střední dopravní okruh Ve 
Studeném – Budějovická, Budějovická 
– Roztyly – výtvarný záměr
9) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady
b) areál DP Hostivař – realizovaná 
výtvarná díla
c) předání výtvarného generelu 
Jihozápadního Města, souboru Lužiny 
k prostudování
d) úpravy kolem pomníku mistra Jana 
Husa na Staroměstském náměstí – 
výtvarný záměr
e) přemístění plastik Č. Vosmíka a B. 
Schnircha zrušených pražských jatek v 
Holešovicích – informace 

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 152 bytových jednotek n. p. 
Geoindustria, Praha 3 – Vackov – 
výtvarný záměr
2) 139 bytových jednotek Ministerstva 
spravedlnosti ČSR, Družstevní ochoz, 
Jezerka II., Praha 4 – výtvarný záměr
3) Přístavba objektu stravování při ZDŠ 
Praha 4 – Modřany, Baumanské 
náměstí – výtvarný záměr
4) Domov důchodců Malešice, Praha 
10 – změna výtvarného záměru
5) Kulturní dům Bohnice – projednání 

174 17. 11. 1981 25
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části výtvarného záměru
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání 
rady; odpadlo
b) plastika u ČSAO v Průběžné ul., 
Praha 10; odpadlo
c) Staroměstská radnice – skici mříže u 
výstavního prostoru
7) Jihozápadní Město, obytný soubor 
Lužiny – výtvarný generel
8) Železniční stavitelství Praha, síň 
tradic; odvoláno investorem 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Centrální park Pankrác – skici a 
změna výtvarného záměru
2) Severní předmostí Hlávkova mostu 
– skici
3) Nákupní středisko Prior Prosek, 
Praha 9 – skici
4) Pomník Jiřího Dimitrova – výtvarný 
záměr
5) Železniční stavitelství Praha, síň 
tradic – výtvarný záměr
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) schválení zápisu z 15. zasedání rady
c) plastika u ČSAO v Průběžné ul., 
Praha 10 – informace
d) Jihozápadní Město, soubor Stodůlky 
– předání generelu k prostudování 

175 1. 12. 1981 25

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Sídliště Baarova – skici a změna 
výtvarného záměru
2) Politický poutač Mototechny, Praha 
3 – Jarov – skici
3) 132 bytových jednotek při 
Střížkovské ul., Praha 8 – výtvarný 
záměr
4) Ideový poutač Centrotexu na objektu 
odvětrávání metra, nám. Hrdinů, Praha 

176 15. 12. 1981 25
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4 – skici
5) Jihozápadní Město, soubor Lužiny – 
výtvarný generel; opakované projednání
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) určení termínu zasedání v roce 1982 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 105 bytových jednotek n. p. IPS, 
Praha 10 – Záběhlice – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Poštovní přepravní budova, Praha 10 
– Malešice – výtvarný záměr (přílohy)
3) Jihozápadní Město, obytný soubor 
Stodůlky – výtvarný generel (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady 
z roku 1981
b) plastika před budovou ČSAO, 
Průběžná ul., Praha 10 (přílohy) 

177 12. 1. 1982 26

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Menza VŠZ, Praha 6 – Suchdol – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Generel politické výzdoby obvodu 
Praha 1 (přílohy)
3) 105 bytových jednotek n. p. IPS, 
Praha 10 – Záběhlice – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Konvikt, Konviktská 24, Praha 1 – 
rekonstrukce areálu, výtvarný záměr 
(přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) zpráva o činnosti rady za 2. pololetí 
1981
c) dopis předsedy ONV v Praze 8, dr. 
Bureše (dopis přílohou)
d) rekonstrukce kavárny Slavia – 
informace
e) výběr místa pro pomník Bohumíra 
Šmerala 

178 26. 1. 1982 27

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:

179 9. 2. 1982 27
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1) 102 bytových jednotek n. p. IPS, ul. 
V předpolí, Praha 10 – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Obnova výroby v ČKD Naftové 
motory, Závod W. Piecka, Praha 5 – 
Smíchov – výtvarný záměr (přílohy)
3) Kulturní dům Vršovice, Praha 10 – 
skici (přílohy pouze textové)
4) Jižní město II, dopravní rondel – 
skici
5) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) jmenování ing. arch. Řehákové 
tajemnicí VR NVP 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovna Federálního ministerstva 
spojů a výstavba pavilonu služeb Na 
chmelnici, Praha 3 – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Dům služeb Nebušice – změna 
výtvarného záměru (přílohy)
3) Severní předmostí Hlávkova mostu 
– skici (přílohy pouze textové)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 2. a 3. zasedání 
rady
b) námět ing. dr. Fischera na doplnění 
výzdoby Hlávkova mostu (přílohy 
pouze textové)
c) plastika na nám. Míru
d) Autocentrum SSSR, Praha 5 – 
umístění základního kamene (přílohy 
pouze textové)
e) rekonstrukce Gymnázia Jana Nerudy 
– informace (přílohy pouze textové)
f) ubytovna o. p. Teplotechna, Ječná ul. 
– výtvarný záměr (přílohy)
g) výtvarný generel sídliště Bohnice – 
předání k prostudování 

180 23. 2. 1982 27

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Česká státní pojišťovna, oblastní 
závod pro Středočeský kraj, Praha 4 – 

181 9. 3. 1982 28
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Chodov – výtvarný záměr (přílohy)
2) Sídliště Bohnice – výtvarný generel 
(přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) obnova výroby v ČKD Naftové 
motory, Závod W. Piecka, Praha 5 – 
Smíchov – dopracování výtvarného 
záměru (přílohy)  

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce kavárny Slavia, 
Národní třída – výtvarný záměr
2) Přestavba Žižkova, etapa I B – 
výtvarný generel (přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady; 
odpadlo
b) Tesla Strašnice, Praha 3 – přemístění 
pomníčku padlých
c) Ústřední poliklinika v Praze 4, 
Budějovické náměstí – informace
d) Ubytovna Teplotechny v Ječné ulici 
– informace (přílohy pouze textové) 

182 6. 4. 1982 28

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce kavárny Slavie – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
2) Svatební síň ONV v Praze 6, 
Skleněný palác – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Komunikace Modřanská-
Komořanská – výtvarný záměr (přílohy)
4) Prodejna lidového spotřebního 
družstva Včela, Kalininova 25, 27, 
Praha 3 – výtvarný záměr (přílohy)
5) Novelizované libreto trasy metra 1 B 
– úvodní informace a předání materiálu 
k prostudování
6) Různé:
a) schválení zápisů z 5. a 6. zasedání 
rady
b) ideový záměr akce prostorové 
propagace "Po stopách historie Prahy 

183 20. 4. 1982 29
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2" – informace; staženo z programu
c) ČKD Naftové motory, Závod W. 
Piecka, Praha 5 – Smíchov – informace
d) Ústřední poliklinika v Praze 4 – 
informace
e) ubytovna Teplotechny v Ječné ul. – 
informace; staženo z programu 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce kavárny Slavie – 
závěrečné projednání výtvarného 
záměru (přílohy)
2) Hotel Panorama, Praha 4 – změna 
výtvarného záměru a skici (přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) realizované výtvarné dílo v 
Nosticově ul., Praha 1 – Malá Strana – 
informace
c) ČKD Naftové motory, Závod W. 
Piecka, Praha 5 – Smíchov – informace 
o posouzení návrhu plastiky
d) ubytovna Teplotechny v Ječné ul. – 
informace 

184 18. 5. 1982 29

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jihozápadní Město, soubor Stodůlky 
– výtvarný generel (přílohy) /karton 30/
2) Metro 1 B – výtvarný generel 
(přílohy) /karton 30, 31/
3) Svatební síň ONV v Praze 6, 
Skleněný palác – úprava výtvarného 
záměru (přílohy pouze textové) /karton 
31/
4) Různé: schválení zápisu z 8. 
zasedání rady /karton 30/ 

185 1. 6. 1982 30, 31

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Černý most, 3. stavba – skici 
(přílohy pouze textové)
2) Sídliště Modřany – skici (přílohy 
pouze textové)
3) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady

186 15. 6. 1982 32
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b) realizované výtvarné dílo v 
Nosticově ul., Praha 1 – Malá Strana 
(přílohy)
c) zpráva o výsledku soutěže na reliéfy 
v aule Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy (přílohy pouze textové) 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 3 C, stanice Vltavská – skici 
(přílohy)
2) Hotel Panorama, Praha 4 – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Střední dopravní okruh, stavba Ve 
Studeném-Budějovická, Budějovická-
Roztyly – vyhledávací studie pro 
umístění výtvarných děl (přílohy pouze 
textové)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání rady
b) pamětní deska Bohuslavu Balbínovi 
– výtvarný záměr (přílohy)
c) pamětní deska Jaroslavu Haškovi – 
výtvarný záměr (přílohy)
d) pamětní deska Jindřichu Honzlovi – 
výtvarný záměr (přílohy)
e) pamětní deska Jaroslavu Průchovi – 
výtvarný záměr (přílohy)
f) pamětní deska Karlu a Josefu 
Čapkovým – výtvarný záměr (přílohy)
g) pamětní deska Bohuslavu Martinů – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
h) pamětní deska k 60. výročí 
sovětského oficiálního zastupitelství 
(přílohy pouze textové) 

187 29. 6. 1982 32

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Zdymadlo Modřany – výtvarný 
záměr (přílohy)
2) Výstavba závodu Nealko, Praha 9 – 
Kyje – výtvarný záměr (přílohy)
3) Přístavba ZŠ a tělocvičny 
Květnového vítězství 57, Praha 4 – 
Chodov – výtvarný záměr (přílohy)
4) Maltárna Kbely – výtvarný záměr 

188 13. 7. 1982 32
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(přílohy)
5) Sídliště Lhotka-Libuš – výtvarný 
generel (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) pamětní deska Antonínu Sovovi – 
výtvarný záměr (přílohy)
c) pamětní deska Janu Štursovi – 
výtvarný záměr (přílohy)
d) bysta Jana Zrzavého
e) pamětní deska P. I. Čajkovskému – 
výtvarný záměr (přílohy)
f) Televizní vysílací studio Kavčí hory 
– projednání výtvarného záměru
g) TJ ČKD Kompresory, Praha 9 – 
Prosek – výtvarný záměr (přílohy) 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Rekonstrukce Gymnázia v Praze 8 – 
Libni – výtvarný záměr
2) Vrátnice Generálního ředitelství 
Aero, Praha 9 – Letňany – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Politický poutač na třídě W. Piecka 
– skici (přílohy)
4) ZŠ Bezová ul., Praha 4 – Braník – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání
b) Televizní studio Kavčí hory – 
informace
c) stanice metra Pražská v Moskvě – 
informace 

189 14. 9. 1982 33

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Stanice Pražská moskevského metra 
– výtvarný záměr (přílohy)
2) Vodní tvrz Chodov – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Rekonstrukce prodejny starožitností 
v Mostecké ul., Praha 1 (přílohy)
4) Bysta Zdeňka Nejedlého – výtvarný 

190 28. 9. 1982 33
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záměr (přílohy pouze textové)
5) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady
b) sídliště Bohnice – doplněk 
výtvarného libreta (přílohy pouze 
textové) 

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Výstavba bytových jednotek FMV 
(Federálního ministerstva vnitra) v 
Břevnově, Praha 6 – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Rekonstrukce Týnského dvora 
(Ungeltu) – výtvarný generel (přílohy)
    Rekonstrukce Týnského dvora 
(Ungeltu), III. stavba – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) umístění pamětní desky sovětské 
básnířce Marině Cvetajevové na domě 
čp. 1375 v Praze 5 – Smíchově 
(přílohy) 

191 12. 10. 1982 34

Zápis z 16. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kulturní dům Vršovice, Praha 10 – 
skici opony (přílohy pouze textové)
2) Politické poutače pro Prahu 10 – 
skici (přílohy)
3) Rekonstrukce a dostavba objektu pro 
Maroldovo panorama – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) rekonstrukce budovy ČNR (České 
národní rady) 

192 26. 10. 1982 35

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Ubytovna FMZO (Federální 
ministerstvo zahraničního obchodu) v 
Praze 4 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Jihozápadní sektor vnějšího 
komunikačního okruhu H 1 – výtvarný 

193 9. 11. 1982 35



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 99 - 

záměr (přílohy)
3) Provozní budova Státních lesů, 
Praha 10 – Horní Měcholupy – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Menza VŠE, Italská ul., Praha 3 – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Kabelové vedení 110 KV, Pražačka-
Malešice – výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) výtvarný záměr pro Obvodní 
kulturní středisko v Praze 5 – Homolka 
(přílohy pouze textové)
c) výtvarný záměr pro atrium ZŠ 
Brodského ul., Praha 4 – Jižní Město 
(přílohy pouze textové) 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Ubytovna ČKD, Praha 6 – Řepy – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Základní komunikační systém – 
ideová studie (přílohy pouze textové)
3) Metro 3 C, stanice Vltavská – skici 
(přílohy)
4) Metro 3 C, stanice Fučíkova – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Rekonstrukce Gymnázia v Praze 8 – 
Libni – výtvarný záměr; odpadlo
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) bysta Zdeňka Nejedlého; odpadlo 

194 23. 11. 1982 36

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 2 B – úprava Palackého 
pomníku (přílohy pouze textové)
2) Střední dopravní okruh, stavba č. 
520, Ve studeném-Budějovická – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Úpravy kolem pomníku Mistra Jana 
Husa na Staroměstském náměstí – skici 
(přílohy pouze textové)
4) Změna situování bysty Zdeňka 
Nejedlého
5) Rekonstrukce Gymnázia v Praze 8 – 

195 7. 12. 1982 36
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Libni – výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) pamětní deska Leoši Janáčkovi 
(přílohy) 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sekretariát OV KSČ, Praha 4 – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Výrobně-technická budova ČKD 
Polovodiče, Praha 4 – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Sídliště Bohnice, kulturní dům – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 18. a 19. zasedání 
rady
b) plán výstavby pomníků – informace
c) barrandovská vstupní komunikace – 
informace o pochozí komisi
d) pamětní deska Eduardu Bassovi a 
Janu Drdovi – výtvarný záměr (přílohy) 

196 18. 1. 1983 37

Zápis ze 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město I, III. soubor – výtvarný 
generel (přílohy)
2) Jižní Město II, VII. soubor, 2. a 3. 
stavba – výtvarný generel (přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) Jižní Město II, rondel – informace z 
projednávání UK ČFVU (přílohy)
c) umístění dalších kopií reliéfů 
Hlávkova mostu – výtvarný generel 

197 1. 2. 1983 37

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obvodní pošta Praha 4 – skici 
(přílohy pouze textové)
2) Sklad potravin v Ruzyni – Praha 6 – 
skici
3) Souhrnná informace o výstavbě 
pomníků na území hl. m. Prahy; 
staženo z programu
4) Různé:

198 15. 2. 1983 38
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a) oprava zápisu z 19. zasedání rady
b) schválení zápisu z 2. zasedání rady
c) pomník Simonu Bolívarovi – 
informace
d) hotel Panorama, Praha 4 – informace 
o kolaudačním řízení dílu č. 1: 
slavnostní výzdoby v exteriéru 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 1 B – úprava Jungmannova 
náměstí (přílohy pouze textové)
2) Pomník Simona Bolívara
3) Různé:
a) schválení zápisu ze 2. a 3. zasedání 
rady
b) základní kámen pomníku Jaroslava 
Haška 

199 1. 3. 1983 38

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pomník Simona Bolívara (přílohy)
2) Sportovní hala Záběhlice – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Radioterapeutický ústav Bulovka – 
návrh audiovizuálního systému (přílohy 
pouze textové)
4) Svobodárna sester v Salmovské 
ulici, Praha 2 – výtvarný záměr 
(přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) umístění pamětních desek bojovníků 
proti fašismu – informace
c) úprava pomníku padlých ve 
Střešovicích – informace (přílohy 
pouze textové) 

200 15. 3. 1983 38

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Politické plastiky pro obvod Praha 
10 – skici (přílohy pouze textové)
2) Konvikt, rekonstrukce areálu – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Jihozápadní Město, soubor Stodůlky 
– skici (přílohy)
4) Různé:

201 19. 4. 1983 38
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a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) pamětní deska v Praze 7 na místě 
bývalého Radiotrhu (přílohy) 

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 1 B: Smíchovské nádraží, 
Náměstí 14. října, Karlovo náměstí 
(provozně technická budova), Národní 
třída – skici
2) Metro 1 B: Můstek, Náměstí 
republiky, Sokolovská – skici (přílohy) 

202 26. a 27. 4. 1983 38

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Modernizace bytového fondu, 
Hořanská ul., Praha 3 – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Střední dopravní okruh, stavba č. 
521: Spořilov-V Korytech – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Pamětní deska Václava Talicha – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Metro 2 B, úprava u Palackého 
pomníku – opakování projednávání 
(přílohy)
5) Rekonstrukce Bylant-Rheidtova 
paláce pro Podnik zahraničního 
obchodu Transakta – výtvarný záměr a 
skici (přílohy pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. a 7. zasedání 
rady
b) zhodnocení průběhu 7. zasedání rady 
– metro 1 B 

203 10. 5. 1983 39

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Černý Most I, 3. stavba – 
skici (přílohy pouze textové)
2) Ubytovny Federálního ministerstva 
spojů a pavilon služeb Na chmelnici – 
skici (přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. a 8. zasedání 
rady
b) vodárenský areál Kozinec – 

204 24. 5. 1983 39
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informace
c) přemístění keramiky z prostoru 
Národního muzea do parkových úprav 
při OV KSČ v Praze 9 – informace 
(srov. fotografie v inv. č. 329) 

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Stanice metra Pražská v Moskvě – 
skici (přílohy pouze textové)
2) Různé: schválení zápisu z 9. 
zasedání 

205 7. 6. 1983 39

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město II, VII. soubor, 2. a 3. 
stavba – dopracování výtvarného 
záměru (přílohy pouze textové)
2) Učňovský internát Českého svazu 
výrobních družstev, Praha 5 – Zbraslav 
– výtvarný záměr (přílohy) 
3) Velkoprodejna Pražačka, Praha 3 – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Agitační středisko, Praha 4 – 
Modřany – výtvarný záměr (přílohy)
5) Druhá ledová plocha v PKOJF Praha 
7 – výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání 
výtvarné rady NVP
b) vodárenský areál Kozinec – 
informace (přílohy pouze textové)
c) přemístění keramiky z prostoru 
Národního muzea do parkových úprav 
při OV KSČ v Praze 9 – informace 
(srov. fotografie v inv. č. 329) 

206 21. 6. 1983 39
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Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 3 C, stanice Fučíkova – skici 
(přílohy)
2) Jihozápadní Město, soubor Stodůlky 
– skici (přílohy pouze textové)
3) Jihozápadní Město, soubor Lužiny, 
centrum 2 – skici (přílohy pouze 
textové)
4) Obvodní pošta Praha 4 – skici 
(přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) reliéf "Stínohra" v loubí domu čp. 16 
a 17, Jugoslávská ul., Praha 2 – 
informace
c) osvětlení Malostranského náměstí – 
informace
d) Střední dopravní okruh, stavba č. 
521: Spořilov-V Korytech – skici 
(přílohy pouze textové) 

207 5. 7. 1983 40
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Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Střední dopravní okruh, Ve 
Studeném-Barrandov: most A. 
Zápotockého – výtvarný záměr (přílohy)
2) Střední dopravní okruh, Spořilov-V 
Korytech – skici
3) Střední dopravní okruh, Roztyly-
Spořilov – výtvarný záměr (přílohy)
4) Průmyslový polookruh, stavba 
Poděbradská-Českobrodská – 
vyhledávací studie k výtvarnému 
záměru (přílohy pouze textové)
5) Střední dopravní okruh, Strahovský 
tunel v úseku Ostrovského-Pionýrů – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) pamětní deska K. Sabinovi (přílohy) 

208 7. 7. 1983 40

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Objekty přechodného a generačního 
bydlení, 3. soubor Jižního Města, Praha 
4 – Stodůlky – výtvarný záměr (přílohy)
2) Modernizace bytového fondu, 
Holečkova ul., Praha 5 – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) MŠ Tererova ul., 2. soubor Jižního 
Města, Praha 4 – výtvarný záměr
4) MŠ Stříbrského ul., 2. soubor 
Jižního Města, Praha 4 – výtvarný 
záměr
5) Prodejní sklad propan-butan, 
Malešická ul., Praha 3 – Žižkov – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Sociálně-ubytovací areál n. p. 
Metrostav, Praha 5 – Jinonice – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Přístavek haly M3 n. p. Rudý Letov, 
Praha 9 – Letňany – výtvarný záměr
8) Sídliště Bohnice – úprava 

209 27. 9. 1983 40
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výtvarného generelu (přílohy)
9) Pamětní deska Ladislava 
Novomeského – výtvarný záměr 
(přílohy)
10) Pamětní deska k historii dělnického 
hnutí v Praze 8, Trojská ul. – výtvarný 
záměr (přílohy)
11) Různé:
a) schválení zápisu z 12. a 13. zasedání 
rady
b) pamětní deska bratří Čapků, ul. 
Bratří Čapků, Praha 10 – Vinohrady 
(přílohy) 

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Modřany – skici
2) Zdymadlo Modřany – skici (přílohy 
pouze textové)
3) Metro 1 B – skici reliéfních stěn ve 
stanici Náměstí republiky
4) Metro C, stanice Fučíkova – skici
5) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) doplnění zápisu z 12. zasedání rady
c) hlavní orientační symbol Jižního 
Města II – západ – informace (přílohy) 

210 25. 10. 1983 41

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Ubytovna Federálního ministerstva 
spojů Na chmelnici a pavilon služeb, 
Praha 3 – skici (přílohy)
2) Obytný okrsek Federálního 
ministerstva vnitra, Praha 6 – Břevnov; 
odpadlo
3) Pomník Antonína Dvořáka (přílohy)
4) Jižní Město, 4. soubor – skici; 
odpadlo
5) MŠ ul. Mezivrší, Praha 4 – výtvarný 
záměr
6) Jižní Město II, rondel – skici 
(přílohy pouze textové)
7) Různé: schválení zápisu z 15. 
zasedání rady 

211 8. 11. 1983 41
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Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Jihozápadní Město, soubor Stodůlky 
– skici a změna výtvarného záměru 
(přílohy pouze textové)
2) Obytný okrsek Federálního 
ministerstva vnitra, Praha 6 – Břevnov 
– skici (přílohy pouze textové)
3) Učňovský internát Českého svazu 
výrobních družstev, Praha 5 – Zbraslav 
– skici (přílohy pouze textové)
4) Rekonstrukce objektu České národní 
rady ve Sněmovní ul., Praha 1 – úvodní 
návrh generelu (přílohy pouze textové)
5) Pamětní deska bratří Čapků – skici 
(přílohy)
6) Různé: schválení zápisu ze 16. 
zasedání rady 

212 22. 11. 1983 41

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Čerpací stanice Kbely-Letňany-
Čakovice, II. stavba, Praha 9 – výtvarný 
záměr; odpadlo
2) 123 bytových jednotek 
Elektrodružstva, Starostrašnická ul., 
Praha 10 – Strašnice – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Jižní Město, dostavba 4. souboru – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) TJ Spoje Balkán, Praha 3 – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Rekonstrukce Slovanského ostrova – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Návrh hodin pro veřejná prostranství 
(přílohy pouze textové)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) přehled účasti na zasedáních rady v 
roce 1983
c) umístění centrálního pomníku 
obětem 2. světové války v Praze 5 

213 6. 12. 1983 41

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:

214 10. 1. 1984 42
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1) 166 bytových jednotek v 
Bojanovické ul., Praha 4 – Spořilov II – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Nakladatelství Albatros, Na 
Pernštýně 1, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Přístavba ZŠ Nedvědovo nám., 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy)
4) Zásobovací sklad obuvi, Praha 9 – 
Satalice – výtvarný záměr (přílohy)
5) Menza ČVUT II a poliklinika v 
Dejvicích, Praha 6 – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) oprava zápisu ze 17. zasedání rady
c) stanice Moskevská – informace 

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
Stanice Moskevská, Praha 5 – skici 

215 12. 1. 1984 42

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kabelové vedení 110 kV, Pražačka-
Malešice – změna výtvarného záměru 
(přílohy)
2) Přemístění keramiky z prostoru u 
Národního muzea do Parku přátelství 
na Praze 9 (přílohy pouze textové; srov. 
fotografie v inv. č. 329)
3) Parking v garáži Slovan – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Sídliště Na Košíku, Praha 10 – 
rozpor v projednání výtvarného 
generelu (přílohy pouze textové)
5) Divadelní studio Disk – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) pamětní deska Jindřicha Plachty 
(přílohy pouze textové)
c) stavba č. 520 a 522 SDO – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové) 

216 31. 1. 1984 42

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:

217 14. 2. 1984 43
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1) Metro 1 B – skici (přílohy pouze 
textové)
2) Jižní Město, 4. soubor – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Obytný okrsek Federálního 
ministerstva vnitra, Praha 6 – Břevnov 
– skici (přílohy pouze textové)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 1., 2. a 3. zasedání 
rady
b) stanovení pochozí komise do foyer 
divadelního studia Disk, Karlova 8, 
Praha 1 (přílohy pouze textové) 

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město, III. soubor – skici 
(přílohy pouze textové)
2) Různé: schválení zápisu ze 4. 
zasedání rady 

218 28. 2. 1984 43

Zápis z 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce Bylandt-
Rheidtovského paláce pro Podnik 
zahraničního obchodu Transakta, 
Sněmovní 13, Praha 1 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
2) Rekonstrukce a rozšíření cukrárny 
Perlová čp. 411, 412, Praha 1 – Staré 
Město – výtvarný záměr (přílohy)
3) Dálnice D 11, stavba Praha-Jirny-
Horní Počernice – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Jižní Město II, 7. soubor, 4. stavba – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) odměny za účast na zasedáních za 
rok 1983 – informace
c) realizovaná výtvarná díla v areálu 
mlékárny Laktos, Praha – Kyje (přílohy)
d) pamětní deska Jindřicha Plachty – 
výtvarný záměr (příloha)
e) pochozí komise do foyer divadelního 
studia Disk – informace 

219 13. 3. 1984 43
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Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Gynekologicko-porodncké oddělení 
nemocnice Na Bulovce – skici (přílohy 
pouze textové)
2) Jižní Město II, 2. stavba 7. souboru – 
skici (přílohy pouze textové)
3) Různé: schválení zápisu ze 6. 
zasedání rady 

220 27. 3. 1984 43

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Domov důchodců, Praha 10 – 
Malešice – změna výtvarného záměru; 
staženo z programu
2) Metro 1 B, stanice Smíchovské 
nádraží – přemístění stávajícího reliéfu 
na budově nádraží (přílohy pouze 
textové)
3) Nádvoří Platýzu, Praha 1 – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Rekonstrukce restaurace Černý kůň 
v Lucerně, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
5) Rozšíření Indické restaurace v 
Lucerně, Praha 1 – výtvarný záměr
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) pamětní deska národnímu umělci 
Josefu Horovi (přílohy)
c) pamětní deska k výročí 22. 9. 1938 

221 10. 4. 1984 43

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
Stanice metra Pražská v Moskvě – skici 

222 17. 4. 1984 44

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obytný okrsek Federálního 
ministerstva vnitra, Praha 6 – Břevnov 
– skici (přílohy pouze textové)
2) Správní budova SNB, Praha 7 – 
Holešovice – výtvarný záměr a skici 
(přílohy)
3) Sídliště Na Dědině, Praha 6 – skici 
(přílohy pouze textové)
4) Sídliště Bohnice, Praha 8 – skici 

223 24. 4. 1984 44
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(přílohy)
5) Dům slovenské kultury, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) osvětlení náměstí dr. Vacka 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Domov důchodců a malometrážní 
byty Malešice – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Metro 1 B – skici (přílohy pouze 
textové)
3) Reliéf "Stínohra" v podloubí domu 
čp. 16 a 17, Jugoslávská ul., Praha 2 – 
zhodnocení stávajícího stavu (přílohy 
pouze textové)
4) ZŠ Svídnická, Praha 8 – Bohnice – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Objekty přechodného a generačního 
bydlení, Praha 4 – Litochleby, 3. 
soubor Jižního Města – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) ZŠ v ul. Květnového povstání, Praha 
4 – Jižní Město, 4. soubor – výtvarný 
záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 8., 9. a 10. 
zasedání rady
b) vodní plochy na terasách centra 1. 
souboru Jižního Města – informace
c) neúplný závěr k bodu 1) zápisu ze 7. 
zasedání rady – návrh doplňujícího 
textu
d) Slovanský ostrov – výtvarné řešení 
tržiště (přílohy) 

224 22. 5. 1984 44

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Nádvoří Platýzu, Praha 1 – výtvarný 
záměr a skici (přílohy pouze textové)
2) Kulturní dům Vršovice, Praha 10 – 
skici; odpadlo
3) Základní komunikační systém, SDO 
Ve Studeném-Barrandov – vyhledávací 

225 5. 6. 1984 45
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studie pro pietní území, konkurz 
(přílohy)
4) Základní komunikační systém, vstup 
na území hl. m. Prahy od Hradce 
Králové – skici (přílohy pouze textové)
5) Rekonstrukce čp. 175 a 176 v 
Seminářské ul. pro Pragokoncert, Praha 
1 – Staré Město – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
6) Rekonstrukce Staroměstské tržnice – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) návrh hodin pro veřejné prostranství 
(přílohy pouze textové)
c) dopis místopředsedy ONV Praha 7, 
s. Hejnocha, k umístění pomníku Jiřího 
Dimitrova; staženo z programu 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Přístavba pavilonu H Fakultní 
nemocnice v Praze 10 – výtvarný 
záměr (přílohy)
2) Klinika plastické chirurgie a 
oddělení popálenin Fakultní nemocnice 
v Praze 10 – doplnění výtvarného 
záměru (přílohy)
3) Změna umístění pomníku Jiřího 
Dimitrova v Praze 7 (přílohy pouze 
textové)
4) Metro 1 B, řešení kašny 
(ventilačního objektu) na nám. 14. 
října; odpadlo
5) Dům slovenské kultury, Praha 1 – 
doplnění výtvarného záměru (přílohy)
6) Základní komunikační systém, vstup 
na území hl. m. Prahy od Hradce 
Králové; odpadlo
7) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) prohlášení pro účely vyplácení 
porotného za rok 1983
c) stanovení pochozí komise na pietní 
území v Hlubočepích

226 3. 7. 1984 45
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d) zhodnocení činnosti VR NVP za 1. 
pololetí roku 1984 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Sídliště Ďáblice, dostavba technické 
vybavenosti – výtvarný záměr; odpadlo
náhradní program: metro 1 B, nám. 14. 
října – výdechový objekt (přílohy 
pouze textové)
2) Sídliště Kateřinky, Praha 4 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Bytové jednotky Federálního 
ministerstva vnitra v Horních 
Počernicích – výtvarný záměr (přílohy)
4) Konečná stanice autobusu MHD u 
sídliště Rohožník, Praha 9 – výtvarný 
záměr a skici (přílohy)
5) Základní komunikační systém, vstup 
na území hl. m. Prahy od Hradce 
Králové – skici (přílohy pouze textové)
6) Dálnice D 11, odpočívka Horní 
Počernice – výtvarný záměr (přílohy)
7) Pamětní deska E. E. Kische (přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady
b) zpráva o pochozí komisi na pietní 
území Hlubočepy 

227 17. 7. 1984 45

Zápis z mimořádného zasedání 
výtvarné rady NVP
Program:
Stanice Moskevská, Praha 5 – skici 

228 17. 9. 1984 46

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Ďáblice, dostavba technické 
vybavenosti – výtvarný záměr (přílohy)
2) Ubytovna zdravotnických 
pracovníků v Praze 2, Neklanova ul. – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Sportovní hala Bohemians, 
Slovenská ul., Praha 10 – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Architektonické řešení pomníku J. 
Haška (přílohy)

229 25. 9. 1984 46
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5) Pamětní objekt BKV panelů (přílohy 
pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu z mimořádného a 
14. zasedání rady
b) dopis Projektového ústavu výstavby 
hl. m. Prahy k současnému stavu 
výtvarných děl a reklam v budově ČKD 
Na Můstku
c) dopis Zdravoprojektu – 
gynekologicko-porodnické oddělení 
Fakultní nemocnice Bulovka
d) dopis Ministerstva kultury ČSR – 
odměňování členů uměleckých komisí
e) pomník Jiřího Dimitrova 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) 790 bytových jednotek při ul. 
Poděbradská, Praha 9 – Hloubětín – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) 615 bytových jednotek u 
sportovního areálu v Bohnicích, Praha 
8 – výtvarný záměr (přílohy)
3) 49 bytových jednotek v Bassově ul., 
Praha 9 – Vysočany – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Gynekologicko-porodnická klinika 
na Bulovce, Praha 8 – změna 
výtvarného záměru (přílohy)
5) Svobodárna sester Prosek – změna 
výtvarnéh ozáměru (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) umístění plastiky od ak. soch. 
Kryštůfka v Petřínských sadech; 
odpadlo
c) pamětní objekt 100 km BKV panelů
d) dílo "Vltava" na stanici metra C 
Vltavská (přílohy pouze textové) 

230 23. 10. 1984 46

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Redakční budova Rudého práva, ul. 

231 6. 11. 1984 47
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Na Florenci – výtvarný záměr (přílohy)
2) Centrální tenisový dvorec Štvanice – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Rekonstrukce objektu čp. 709, 
Dlouhá 26, Praha – Staré Město – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) umístění plastiky ak. soch. Kryštůfka 
v Petřínských sadech (přílohy pouze 
textové) 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Domov důchodců a malometrážní 
byty, Praha 10 – Malešice – skici 
(přílohy pouze textové)
2) Vyhledávací studie k umístění 
pomníku Antonína Dvořáka (přílohy 
pouze textové)
3) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) návrhy uličních poutačů na 
přístupových cestách do hl. m. Prahy 
(přílohy pouze textové)
c) památník 1. máje 

232 4. 12. 1984 47

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obytná skupina Poštovka – výtvarný 
záměr (přílohy)
2) Holešovická přeložka, Praha 7 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Výzkumný ústav chorob 
revmatických, Praha 2 – výtvarný 
záměr a skici (přílohy)
4) Jižní Město II, 7. soubor, stavba 031 
– změna výtvarného záměru (přílohy)
5) Pomník Jiřího Dimitrova – studie 
umístění (přílohy pouze textové)
6) Modernizace budovy Ministerstva 
zdravotnictví ČSR – výtvarný záměr 
(přílohy)
7) Pomník B. Šmerala – studie umístění
8) Metro I B, stanice Moskevská – skici 
(přílohy pouze textové)

233 18. 12. 1984 47
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9) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) památník 1. máje (přílohy) 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Na dědině, Praha 6 – skici 
(přílohy)
2) Nealko Kyje, Praha 9 – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Obvodní pošta Praha 4 – výtvarný 
záměr a skici dodatečně umisťovaného 
výtvarného díla (přílohy pouze textové)
4) Přemístění pomníku milicionáře na 
nám. Lidových milicí (přílohy)
5) Metro I B, stanice Náměstí 
Republiky – skici (přílohy pouze 
textové)
6) Svobodárna sester, Salmovská ul. – 
odpadlo
náhradní program: Léčebna 
dlouhodobě nemocných, Praha 9 – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 19. zasedání rady
b) libreto Novoměstské radnice – 
informace 

234 22. 1. 1985 48

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Svobodárna sester, Salmovská ul. – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Léčebna dlouhodobě nemocných, 
Praha 6 – výtvarný záměr (přílohy)
3) SOU obchodu, Praha 9 – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Pamětní deska Karla Tomana 
(přílohy)
5) Zdymadlo Modřany – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) přemístění kašny z Proseka na 
Žižkov v rámci KBV I (přílohy pouze 
textové) 

235 5. 2. 1985 48

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP236 26. 2. 1985 48
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Program:
1) Výtvarné dořešení severního 
vestibulu stanice Fučíkova
2) Umístění pomníku Bohumíra 
Šmerala (přílohy)
3) Kašna na nám. Míru, Praha 2 – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Generel výtvarného řešení 
Novoměstské radnice (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) sídliště Černý most I – informace o 
stávající plastice 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Černý most II, 1. stavba, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy)
2) ZŠ Baumanské nám., Praha 4 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) ZŠ Újezd nad Lesy, Praha 9 – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Modernizace bytového fondu, 
Bruselská ul., Praha 2 – Vinohrady – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Provozní budova služeb motoristům 
České státní pojišťovny – výtvarný 
záměr (přílohy)
6) Základní komunikační systém, 
Střední dopravní okruh Ve Studeném-
Barrandov, 1. soubor, provozně správní 
budova – výtvarný záměr (přílohy)
7) Dostavba bytové zástavby FMV, 
Praha 4 – Lhotka – výtvarný záměr 
(přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) Svobodárna sester Prosek – skici 
(přílohy) 

237 12. 3. 1985 49

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Gynekologicko-porodnická klinika 
Na Bulovce – skici
2) Dům rekreace ROH Na Dlabačově, 
Praha 6 – výtvarný záměr (přílohy 

238 26. 3. 1985 50
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pouze textové)
3) Pomník Jiřího Wolkera – studie 
umístění (přílohy)
4) Politický poutač při ulici V 
Holešovičkách, Praha 8 (přílohy)
5) Sídliště Na pomezí, Praha 5 – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Pěší zóna ulice 28. října – Příkopy – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) zpráva z výjezdní komise k 
rozpracovanému pomníku Antonína 
Dvořáka 

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Gynekologicko-porodnická klinika 
Na Bulovce, Praha 8 – úprava 
výtvarného záměru
2) Sídliště Horní Měcholupy-Petrovice 
– výtvarný generel (přílohy)
3) Interhotel Paříž – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Prodejna Panton, Karlova ul. – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) zpráva z pochozí komise na sídlišti 
Černý most I
c) návrh dopisu na MV KSČ k otázce 
politických poutačů – staženo z 
programu 

239 9. 4. 1985 50

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 3 C, stanice Fučíkova
2) Metro 1 B – skici
3) Centrální tenisový dvorec Štvanice – 
skici (přílohy pouze textové)
4) Gynekologicko-porodnická klinika 
Na Bulovce – skici
5) Sousoší "Poselství" na Strahově – 
přemístění
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. zasedání rady

240 23. 4. 1985 51
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b) stanice Pražská v Moskvě – 
informace 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pěší zóna Příkopy – ulice 28. října – 
skici (přílohy pouze textové)
2) Jihozápadní Město Lužiny, stavba 
3.06 – skici (přílohy pouze textové)
3) Poutač před hotelem Olympik, Praha 
8 – skici (přílohy)
4) Sídliště Na Dědině – plastika pro 
nákupní centrum (přílohy pouze 
textové)
5) Laboratorní přístroje, závod Petřiny 
– výtvarný záměr (přílohy)
6) SOU obchodu, Praha 9 – Hloubětín 
– výtvarný záměr (přílohy)
7) Překladiště Malešice – výtvarný 
záměr (přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) metro 1 B, stanice Náměstí 
Republiky – skici 

241 21. 5. 1985 51

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Zastřešení zimního stadionu, Praha 6 
– Vokovice – výtvarný záměr (přílohy)
2) Víceúčelová tělocvična TJ 
Bohemians, Slovenská ul., Praha 2 – 
úprava výtvarného záměru (přílohy)
3) Rekonstrukce Rychtrova domu čp. 
459, Malé nám. 13, Praha 1 – úvodní 
informace (přílohy)
4) Jižní Město II, 7. soubor, 5. a 6. 
stavba – výtvarný záměr (přílohy)
5) SOU staveb silnic a železnic, Praha 
4 – Michle – výtvarný záměr (přílohy)
6) Nakladatelství Albatros, Národní tř., 
Praha 1 – skici výtvarného díla (přílohy 
pouze textové)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) výtvarná díla pro restauraci 
Nebozízek

242 4. 6. 1985 51
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bez č.) Chybějící medailon s portrétem 
architekta Hlávky – Základní 
komunikační systém, stavba č. 380 Ve 
Studeném-Barrandov 

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Zdymadlo Modřany – skici; odpadlo
2) Obchodní pavilon ovoce a zeleniny, 
Praha 7 – skici; odpadlo
3) Jižní Město I, 4. soubor, 2. stavba: 
ZŠ Schulhoffova ul. – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Prodejna Naše vojsko, ul. 28. října, 
Praha 1 – výtvarný záměr
5) Dům U zlatého slunce, Seminářská 
ul. – výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)
6) Různé: schválení zápisu z 9. 
zasedání rady 

243 18. 6. 1985 52

Veřejná anonymní urbanisticko-
architektonická soutěž pro řešení 
Bubenského nábřeží v Praze 7 – 
Holešovicích 

244 (29. 5. 1984) – 19. 
6. 1985 – (15. 12. 

1985) 

52

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Dům čp. 175, Seminářská ul., Praha 
1 – výtvarný záměr
2) Rekonstrukce vnitrobloku, 
Wenzigova ul. – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
3) Překladiště Malešice, Praha 10 – 
skici (přílohy pouze textové)
4) Restaurace Nebozízek, Praha 1 – 
realizovaná výtvarná díla a záměr 
(přílohy pouze textové)
5) Zámek Trója – doplnění výtvarného 
záměru (přílohy pouze textové)
6) Sídliště Na Košíku, Praha 10
7) Různé: schválení zápisu z 10. 
zasedání rady 

245 2. 7. 1985 52

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Svobodárna sester, Salmovská ul., 

246 10. 9. 1985 52
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Praha 2 – dodatek výtvarného záměru 
(přílohy)
2) Přístavba ZŠ Na Planině, Praha 4 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Branický lom, Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Lanová dráha Petřín – výtvarný 
záměr
5) ČKD Tatra Zličín – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) zpráva o pochozí komisi na 
Jungmannově nám.
c) dopis generálního ředitele DP ke 
stanici Pražská v Moskvě
d) dopis předsedy UK ČFVU nár. um. 
prof. Hány ke vzájemné spolupráci 
komisí (přílohy pouze textové)
e) doplnění výtvarných děl na 
Nebozízku 

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Jihozápadní Město Lužiny, stavba 
3.06 – skici (přílohy pouze textové)
2) Obchodní pavilon ovoce a zeleniny, 
Praha 7 – skici (přílohy pouze textové)
3) Gynekologicko-porodnická klinika, 
Londýnská ul., Praha 2 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
4) Zdymadlo Modřany – skici (přílohy)
5) Metro, spojka do depa Hostivař – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé: schválení zápisu z 12. 
zasedání rady 

247 24. 9. 1985 52

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Černý most II, 3. a 4. stavba – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Dostavba sídliště Ďáblice – výtvarný 
záměr; odpadlo
3) Jesle Žabovřeská ul., Praha 5 – 

248 8. 10. 1985 53
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Zbraslav – výtvarný záměr (přílohy)
4) Studie umístění pomníku Sbratření 
na Klárově (přílohy; fotografické 
přílohy viz inv. č. 329)
5) Lanová dráha na Petřín – výtvarný 
záměr; odpadlo
náhradní program: kulturní síň v čp. 89, 
Praha – Vyšehrad – výtvarný záměr
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady
b) spolupráce s UK ČFVU při 
posuzování návrhů výtvarných děl – 
diskuze
c) Jungmannovo nám. – osazení 
výdusku M. B. Brauna 

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rozhlasové středisko Praha – 
výtvarný generel (přílohy)
2) Nebozízek – záměr a skici (přílohy)
3) Různé: schválení zápisu z 15. 
zasedání rady 

249 22. 10. 1985 53

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Kašna na nám. Míru
2) Novoměstská radnice – výtvarný 
generel (přílohy pouze textové)
3) Různé: schválení zápisu z 15. 
zasedání rady 

250 12. 11. 1985 53

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Ďáblice, dostavba východ II – 
výtvarný záměr; odpadlo
2) Školící centrum Strahov – výtvarný 
záměr; odpadlo
3) Kulturní síň v čp. 89, Vyšehrad – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
4) Pasáž U Nováků, Praha 1 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
5) Rekonstrukce obřadní síně v 
krematoriu Motol – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)

251 19. 11. 1985 54
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6) Metro 1 B, stanice Národní třída – 
skici fontány; odpadlo
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) dar výtvarnice Liebichové ONV 1 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Státní banka československá, 
pobočka Praha 5 – výtvarný záměr
2) Koleje a menza Matematicko-
fyzikálního učiliště UK, Pelc-Tyrolka, 
Praha 8 – výtvarný záměr
3) Dostavba Letňan, Stará náves, Praha 
9 – výtvarný generel (přílohy)
4) Pamětní deska padlým, Pařížská tř. 
11 – výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)
5) Školící centrum Strahov – výtvarný 
záměr; odpadlo
Náhradní program: sídliště Libuš-
Písnice, Praha 4 – výtvarný generel 
(přílohy pouze textové)
6) Kubánská národní restaurace, ul. V 
Jámě, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. a 17. 
zasedání rady
b) rekonstrukce krematoria Motol – 
dopracování výtvarného záměru 
(přílohy) 

252 3. 12. 1985 54

Zápis z 19. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 1 B, stanice Národní třída – 
návrh fontány (přílohy pouze textové)
2) Lanovka na Petřín – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Politický poutač na Kačerově – 
výtvarný záměr
4) Zoologická zahrada, pavilon opic – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
5) Dostavba sídliště Ďáblice – výtvarný 
záměr; odpadlo
Náhradní program: Interhotel Paříž – 

253 17. 12. 1985 54
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výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) pěší zóna – informace
c) pasáž U Nováků – informace
 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pěší zóna Příkopy – ul. 28. října, 
Praha 1 – vyhledávací soutěž na řešení 
prostoru Můstek (přílohy pouze textové)
2) Ďáblice, dostavba východ II – 
výtvarný záměr; odpadlo
Náhradní program: dům čp. 175, 
Seminářská ul., Praha 1 – výtvarný 
záměr
3) Různé:
a) schválení zápisu z 19. zasedání rady
b) Interhotel Paříž – uplatnění 
výtvarných děl
c) pamětní deska obětem fašismu v 
Praze 7 (přílohy pouze textové)
d) pomník Mikoláše Alše – informace 
(přílohy pouze textové) 

254 7. 1. 1986 55

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Sídliště Barrandov – výtvarný záměr
2) Kulturní dům Vršovice; staženo z 
programu
3) Dostavba ZŠ Dolní Počernice – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
4) Politický poutač na Kačerově, Praha 
4; politický poutač při ul. Želivského, 
Praha 3 (přílohy)
5) Různé: schválení a oprava zápisu z 
1. zasedání rady 

255 21. 1. 1986 55

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jihozápadní Město I, obytný soubor 
Za školou – výtvarný záměr (přílohy)
2) Fakultní nemocnice Praha 10, 
Hematologie a Transfúzní stanice – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Budova Obvodního soudu pro Prahu 

256 4. 2. 1986 55
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8 – výtvarný záměr (přílohy)
4) Přestavba Horní Libně, Praha 8 – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) pasáž U Nováků – doplnění 
výtvarného záměru (přílohy pouze 
textové) 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Areál vysokých škol v Dejvicích – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Zdymadlo Modřany – skici (přílohy 
pouze textové)
3) Kunratice, zámecký park – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Sídliště Na Dědině – skici (přílohy 
pouze textové)
5) Divadlo S. K. Neumanna – řešení 
opony (přílohy pouze textové)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) výtvarné řešení betonové plochy u 
Nádraží Holešovice – informace 
(přílohy)
c) Gynekologicko-porodnický pavilon 
Bulovka – informace
d) kulturní dům Vršovice – informace
e) Obecní dům – záměr pro zahrádku 
do nám. Republiky 

257 18. 2. 1986 55

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jihozápadní Město, Nové Butovice – 
generel výtvarného řešení (přílohy)
2) Jihozápadní Město, Velká Ohrada – 
generel výtvarného řešení; odpadlo
Náhradní program: Anežský klášter, 
Praha 1 – výtvarný záměr
3) Metro 3 B – generel výtvarného 
řešení (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) památník 1. máje – informace 

258 4. 3. 1986 56

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP259 18. 3. 1986 56
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Program.
1) Jihozápadní Město, Nové Butovice – 
výtvarný generel, pokračování
2) Jihozápadní Město, Velká Ohrada – 
výtvarný generel (přílohy)
3) Dopravní závod ČSAD 104, Praha 5 
– Chuchle – výtvarný záměr (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) mříže do domu čp. 384, Na Můstku 
3, Praha – Staré Město – informace 
(přílohy) 

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Hotel Forum – výtvarný generel 
(přílohy)
2) Technický a zkušební ústav stavební, 
pracoviště Prosek – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Sídliště Berounka, Praha – Radotín – 
výtvarný generel; odpadlo
Náhradní program: Mikrotechna 
Modřany – výtvarný záměr (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. zasedání rady
b) Interhotel Paříž – informace (přílohy 
pouze textové)
c) pomník padlým v Baarově ul., Praha 
4 – Michle 

260 15. 4. 1986 57

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Tylovo divadlo a Kolovratský palác 
– výtvarný generel (přílohy)
2) Početnická a organizační služba, 
provozní budova; odpadlo
Náhradní program: Základní 
komunikační systém, střední dopravní 
okruh, Zlíchov-Ostrovského – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Domov důchodců, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) dopis předsedy ONV Praha 8 a OV 

261 29. 4. 1986 57
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KSČ k Elsnicově nám., Praha 8 – Libeň 
(přílohy pouze textové) 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Osvětlení Staroměstského náměstí 
(přílohy pouze textové)
2) Metro 1 B, stanice Národní třída – 
skici fontány (přílohy pouze textové)
3) Metro, spojka Hostivař, stanice 
Strašnická – skici (přílohy pouze 
textové)
4) Sídliště Na Dědině – skici; odpadlo
5) Sídliště Hornoměcholupská – 
výtvarný záměr; odpadlo
6) Početnická a organizační služba, 
provozní budova, Jižní Město II – 
výtvarný záměr; odpadlo
7) ČKD Tatra Zličín – úprava 
výtvarného záměru; odpadlo
8) Různé: schválení zápisu ze 7. a 8. 
zasedání rady 

262 20. 5. 1986 58

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) ČKD Tatra Zličín – úprava 
výtvarného záměru (přílohy pouze 
textové)
2) Sídliště Na Dědině – skici (přílohy 
pouze textové)
3) ZŠ Svídnická, Praha 8 – skici 
(přílohy pouze textové)
4) Obchodní pavilon ovoce a zeleniny 
na Letné – skici (přílohy pouze textové)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady
b) dopis p. Hlavy k závěru 19. zasedání 
rady ke stanici metra Národní třída 
(přílohy pouze textové)
c) Interhotel Paříž – informace
d) pamětní deska padlých v restauraci 
železniční stanice Praha střed
6) Sídliště Hornoměcholupská – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Početnická a organizační služba, 
provozní budova Jižní Město II – 

263 3. 6. 1986 58



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 128 - 

výtvarný záměr (přílohy) 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Kašna na Nám. Míru (přílohy)
2) Vzorový park u Muzea SNB na 
Karlově, Praha 2 – výtvarný záměr 
(přílohy)
3) Základní komunikační systém, 
Střední dopravní okruh, část Špejchar-
Argentinská – výtvarný záměr (přílohy)
4) Objekt halových sportů Hagibor, 
Praha 10 – výtvarný záměr (přílohy)
5) Školní jídelna ZŠ Baumanské nám., 
Praha 4 – Modřany – změna 
výtvarného záměru (přílohy)
6) Bytový dům n. p. Armabeton, Praha 
4 – Podolí – výtvarný záměr; odpadlo
7) Různé: schválení zápisu z 10. 
zasedání rady 

264 10. 6. 1986 58

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Náhradní tělovýchovné zařízení TJ 
Sparty ČKD, Na Maninách, Praha 8 – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Základní komunikační systém, 
Štěrboholská radiála, Komarovova-
Štěrboholy – výtvarný záměr (přílohy)
3) Činoherní klub – výtvarná díla 
(přílohy pouze textové)
4) Svobodárna Zbraslav – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Svobodárna B 12, Modřany – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Bytový dům n. p. Armabeton, Praha 
4 – Podolí – výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 10. a 11. zasedání 
rady
b) dopis Projektového ústavu Českého 
svazu výrobních družstev k uplatňování 
výtvarných děl v čp. 175 v Seminářské 
ul. /objekt Pragokoncertu/ 

265 24. 6. 1986 59

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP

266 1. 7. 1986 59
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Program:
1) Koleje a menza Matematicko-
fyzikálního učiliště Přírodovědecké 
fakulty UK – skici (přílohy pouze 
textové)
2) Osvětlení Staroměstského náměstí – 
skici (přílohy pouze textové)
3) Rekonstrukce dvorního traktu čp. 
478, Staroměstské nám. 26, Praha – 
Staré Město – výtvarný záměr (přílohy)
4) ČKD Praha, závod Polovodiče, 
výrobně-technická budova – změna 
výtvarného záměru (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) rekonstrukce Pinkasovy synagogy – 
výtvarné řešení portálu (přílohy pouze 
textové)
c) dopis Projektového ústavu Českého 
svazu výrobních družstev k uplatňování 
výtvarných děl v čp. 175 v Seminářské 
ul. /objekt Pragokoncertu/ (přílohy 
pouze textové) 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Hotel Forum, Praha 4 – změna 
výtvarného záměru a skici (přílohy)
2) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady
b) informace o úpravě výtvarného 
záměru pro pracoviště Technického a 
zkušebního ústavu stavebního na 
Proseku
c) informace o posouzení skic plastiky 
pro sídliště Lhotka-Libuš (přílohy)
d) výtvarný záměr pro akci Lhotka-
Libuš – pošta (přílohy) 

267 18. 11. 1986 60

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 231 bytových jednotek Na Děkance, 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Sídliště Berounka, Praha – Radotín – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)

268 25. 11. 1986 60
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3) 180 bytových jednotek, Liberecká ul. 
– výtvarný záměr (přílohy)
4) Bytové jednotky Zbraslav – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Rekonstrukce Královské cesty – 
výtvarný generel (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. a 14. 
zasedání rady
b) umístění pamětní desky (přílohy) 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) 186 bytových jednotek Výrobně 
hospodářské jednotky Spofa, 
Starostrašnická ul., Praha 10 – výtvarný 
záměr (přílohy)
2) Léčebna dlouhodobě nemocných ve 
Fakultní nemocnici v Praze 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Lékárna, Klimentská ul., Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
4) Umístění sochy dělníka před MNV v 
Suchdole (přílohy)
5) 147 bytových jednotek v ul. Ke 
dvoru, Praha 6 – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) sídliště Jarov, Praha 3 – výtvarný 
záměr (přílohy) 

269 2. 12. 1986 61

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Domov důchodců Chodov, Praha 4 – 
výtvarný záměr; odpadlo
Náhradní program: 46 bytových 
jednotek, Praha 4 – Braník
2) 80 bytových jednotek OZ SSSR, 
Schwaigrovo nám., Praha 6 – Bubeneč

3) Rekonstrukce Královské cesty – 
výtvarný záměr
4) Metro, spojka Hostivař, stanice 
Skalka – výtvarný záměr (přílohy)

270 16. 12. 1986 61
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5) ČKD Praha, závod Polovodiče, ul. 
Na Pankráci, Praha 4 – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Zoologická zahrada Praha – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
7) Komunikace Modřansko-
Komořanská – úvodní projednávání 
výtvarného generelu (přílohy)
8) Různé: schválení zápisu ze 16. 
zasedání rady 

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Seznámení s hlavními úkoly 
výtvarné rady NVP pro další volební 
období
2) Rekonstrukce Lichtenštejnského 
paláce, Na Kampě 506, Praha 1, pro 
předsednictvo vlády ČSSR – výtvarný 
generel (přílohy)
3) Rekonstrukce Královské cesty – 
úprava výtvarného generelu (přílohy)
4) Účelové zařízení Vysoké školy 
ekonomické, Praha 4, Jižní Město II – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Plavecké středisko TJ Spoje, Na 
Balkáně, Praha 3 – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) bysta Ladislava Novomeského v 
Domě slovenské kultury
c) dům čp. 533, Celetná 2, Praha – 
Staré Město – informace
d) poliklinika na Bohdalci – informace
e) pomník Daniela Adama z 
Veleslavína
f) pohřebiště sovětských vojáků na 
Vokovickém hřbitově
 

271 17. 2. 1987 62

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Hotel Forum – skici (přílohy pouze 
textové)
2) Technický a zkušební ústav stavební, 

272 3. 3. 1987 63
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pracoviště Praha 9 – Prosek – skici 
(přílohy pouze textové)
3) Junior hotel CKM Vltava, Praha 4 – 
Jižní Město II (přílohy pouze textové)
4) Předmostí mostu Antonína 
Zápotockého – skici (přílohy)
5) Hotel Intercontinental, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Kulturní dům Vršovice – doplněk 
výtvarného záměru (přílohy)
7) Domov důchodců Chodov – 
výtvarný záměr (přílohy)
8) Motorlet, Praha 5 – Jinonice – 
výtvarný záměr
9) 312 bytových jednotek, Praha 4 – 
Lhotka – výtvarný záměr (přílohy)
10) Ústřední výbor Socialistického 
svazu mládeže, vstupní hala, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
11) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) pochozí komise na pomník Daniela 
Adama z Veleslavína, Praha 6
c) pochozí komise na současný stav 
pohřebiště sovětských vojáků na 
Vokovickém hřbitově, Praha 6 

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Byty pro Socialistický svaz žen v 
Praze 5 – Stodůlkách – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Hotel Rekrea na Leninově tř., Praha 
6 – výtvarný záměr (přílohy)
3) Strahovský tunel – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) SPŠ stavební Na Rajtknechtce, 
Praha 4 – změna výtvarného záměru 
(přílohy pouze textové)
5) Zdravotnické středisko, Praha 8 – 
Ďáblice – výtvarný záměr (přílohy)
6) Jižní Město II, stavba 7/7a – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Jižní Město I, centrum u stanice 
metra Kosmonautů – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)

273 17. 3. 1987 63
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8) 46 bytových jednotek Braník, 
Branická ul. – výtvarný záměr; odpadlo
Náhradní program: kulturní dům 
Vršovice
9) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) pamětní deska Rudolfa Kremličky – 
výtvarný záměr (přílohy)
c) uplatnění hlavy V na stavbách 
Výstavby hl. m. Prahy – Výstavby 
inženýrských staveb 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Školící centrum Strahov – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
2) 109 bytových jednotek, Murmanská 
ul., Praha 10 – výtvarný záměr (přílohy)
3) 332 bytových jednotek Na Košíku, 
Klapálkova ul., Praha 4 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
4) Železniční stanice Praha střed – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Rekonstrukce spodní části věže 
Staroměstské radnice – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Radioterapeutický ústav Bulovka – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
7) Léčebna dlouhodobě nemocných v 
Thomayerově nemocnici – výtvarný 
záměr (přílohy)
8) 80 bytových jednotek OZ SSSR, 
Schwaigrovo nám., Praha 6 – doplnění 
výtvarného záměru (přílohy)
9) Reprezentační prostory NVP v 
Městské knihovně – výtvarný záměr
10) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) poutač ČKD na nám. Lidových 
milicí – informace 

274 31. 3. 1987 64

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Studie úpravy pohřebiště sovětských 
vojáků a barikádníků na Vokovickém 
hřbitově (přílohy pouze textové)

275 28. 4. 1987 64
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2) Regenerace zámku Troja (přílohy 
pouze textové)
3) Fakultní nemocnice Praha 10, 
hematologie – skici (přílohy pouze 
textové)
4) Poliklinika Československých 
státních drah, Praha 10 – Bohdalec – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Sídliště Nový Barrandov, Praha 5 – 
změna výtvarného generelu (přílohy)
6) Ďáblice, dostavba východ II – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. a 4. zasedání 
rady
b) zpráva o vypsání nových soutěží na 
pomníky Antonína Dvořáka a Mikoláše 
Alše
c) informační poutač pro kulturní dům 
Eden v Praze 10 (přílohy pouze textové)
d) sídliště Libuš-Písnice – doplnění 
výtvarného záměru (přílohy)
e) Královská cesta – dopis náměstka 
Technické správy komunikací 
Dopravních podniků hl. m. Prahy 
ohledně fontány před kostelem sv. 
Mikuláše 

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Přístavba odbavovací budovy na 
letišti Praha Ruzyně – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Vzorový park u Muzea SNB na 
Karlově – výtvarný záměr (přílohy)
3) Bytové jednotky Stavoservisu Košík 
– změna výtvarného záměru (přílohy)
4) Pamětní deska J. Horejce – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Označení hotelu Forum
6) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) pochozí komise na Litochlebské 
nám., Praha 4 

276 12. 5. 1987 65

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP277 26. 5. 1987 65
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Program:
1) Rekonstrukce vnitrobloku ve 
Spálené ul. – výtvarný záměr
2) Hotel Forum – návrh označení
3) Jižní Město I, 1. soubor, centrum u 
stanice metra Kosmonautů – výtvarný 
záměr
4) 332 bytových jednotek Na Košíku, 
Praha 4 – změna výtvarného záměru
5) Rekonstrukce restaurace Peking 
/dříve U metra/, Lidových milicí 64, 
Praha 2 – výtvarný záměr
6) Fakultní nemocnice na Bulovce, 
Praha 8, stravovací zařízení – výtvarný 
záměr
7) Dopravní stavby financované 
Výstavbou hl. m. Prahy – Výstavbou 
inženýrských staveb – využití hlavy V.
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. zasedání rady
b) zpráva z pochozí komise na 
Litochlebské nám., Praha 4 – Jižní 
Město I 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce České národní rady – 
informace o výtvarném generelu 
(přílohy)
2) Hotel Forum – návrh skleněné 
plastiky pro Noční klub (přílohy pouze 
textové)
3) Sídliště Horní Měcholupy – 
Petrovice – skici díla pro ZŠ 3. stavby 
(přílohy pouze textové)
4) Metro:
a) stanice Sokolovská /1 B/ – 
informace (přílohy pouze textové)
b) stanice Dukelská /3 B/ – libreto 
(přílohy pouze textové)
5) Státní ústav národního zdraví, Praha 
5 – Motol – výtvarný generel (přílohy)
6) 332 bytových jednotek Na Košíku – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady

278 30. 6. 1987 66
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b) pomník Jana Husa na 
Staroměstském nám. – informace 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obřadní síň ONV v Praze 9 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
2) Dům U zvonu – informace o řešení 
interiérů a výstavního fundusu (přílohy 
pouze textové)
3) Pamětní deska R. Kremličky
4) 89 bytových jednotek Uhříněves – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
5) Fakultní Thomayerova nemocnice, 
2. stavba stravovacího zařízení, 
energocentrum – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Palubní služby na letišti Praha 
Ruzyně – výtvarný záměr (přílohy)
7) Zastřešení zimního stadionu n. p. 
Konstruktiva, Praha 4 – Braník – 
výtvarný záměr (přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) Dům umělců
c) informace o nákupu obrazů pro NVP 

279 7. 7. 1987 66

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 312 bytových jednotek Stavebních 
isolací, Praha 4 – Lhotka – skici a 
změna výtvarného záměru (přílohy 
pouze textové)
2) Metro 3 B, stanice Radlická a 
Dukelská – skici (přílohy)
3) Jihozápadní Město, Lužiny, stavba 
306 – skici (přílohy pouze textové)
4) Rekonstrukce Královské cesty, 1. 
etapa – skici a doplnění výtvarného 
záměru (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady
bez č.) pamětní deska Josefa 
Myslivečka (přílohy pouze textové) 

280 22. 9. 1987 67

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:

281 6. 10. 1987 67
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1) Metro 3 B, stanice Švermova 
/pozdější Jinonice/ – změna výtvarného 
záměru (přílohy)
2) Dětské hřiště za kostelem sv. Haštala 
– výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)
3) Rekonstrukce Divadla komedie – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
4) Fakultní nemocnice v Praze 8, 
patologicko-anatomické odd. – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Fakultní nemocnice v Praze 10, 
pavilon H, 2. stavba – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Kulturní dům Vršovice, Praha 10 – 
změna výtvarného záměru (přílohy 
pouze textové)
7) 96 bytových jednotek na nároží tř. 
SNB a Moskevské – výtvarný záměr 
(přílohy)
8) Dům U zvonu – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
9) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání rady
b) situování pomníku bratří Čapků 
(přílohy pouze textové) 

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Fotbalová hala v Zásobní zahradě, 
Praha 3 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Budova OV KSČ Praha 8 – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Bytová výstavba ČKD, Podvinný 
mlýn, Praha 9 – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Pomník Jaroslava Haška – úprava 
architektonického řešení
5) Přestavba Horní Libně – výtvarný 
generel (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) rekonstrukce Královské cesty – 
informace (přílohy pouze textové) 

282 27. 10. 1987 68

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 283 10. 11. 1987 68
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NVP
Program:
1) Zdymadlo Modřany – skici; odpadlo
2) Metro 3 B, stanice Dukelská, Praha 
5 – skici (přílohy pouze textové)
3) Provozní budova Početnické a 
organizační služby, Praha 4 – Jižní 
Město – výtvarná díla
4) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) 100 bytových jednotek Stavebního 
bytového družstva v Praze 6 – 
Suchdole – výtvarný záměr (přílohy)
c) dům U zvonu, Praha 1 – označení 
Galerie hl. m. Prahy na fasádě (přílohy 
pouze textové)
d) Lidový dům, Praha 4 – Michle – 
pamětní deska dělnických tradic 
(přílohy pouze textové) 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Pomník B. Šmerala – změna 
architektonického řešení (přílohy pouze 
textové)
2) Sídliště Horní Měcholupy-Petrovice 
– dodatek k výtvarnému záměru 
(přílohy)
3) Hotel Belveder, tř. Obránců míru, 
Praha 7 – výtvarný záměr (přílohy)
4) 160 bytových jednotek, Stará Libuš 
– výtvarný záměr (přílohy)
5) Rekonstrukce čp. 553, Celetná ul. – 
výtvarný záměr; odpadlo
6) 93 bytových jednotek, Jičínská ul., 
Praha 3 – výtvarný záměr (přílohy)
7) Rekonstrukce vědecko-technické 
základny závodu Kompresory – 
výtvarný záměr (přílohy)
8) Kavárna Columbia, Staroměstské 
nám. – výtvarný záměr; odpadlo
9) Pamětní deska J. Heyrovskému – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
10) Různé:
a) schválení zápisu ze 13. zasedání rady

284 24. 11. 1987 69
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b) pamětní deska majora Augustina 
Schramma (přílohy pouze textové) 

Zápis z jednání společné pochozí 
komise výtvarné rady NVP a umělecké 
komise pro spolupráci výtvarníka s 
architektem ČFVU
Program:
Zdymadlo Modřany – plastika Vltava 
(přílohy pouze textové) 

285 25. 11. 1987 69

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro 3 B, stanice Dukelská – skici 
(přílohy pouze textové)
2) Pomník Jaroslava Haška
3) Kavárna U Týna /dříve Columbia/, 
Staroměstské nám. – výtvarný záměr a 
skici
4) Umístění plastiky prof. 
Malejovského v Praze 9 (přílohy pouze 
textové)
5) Park kultury a oddechu Julia Fučíka, 
vstupní objekt haly kuželek – výtvarný 
záměr (přílohy)
6) Radioterapeutický ústav, Bulovka – 
změna výtvarného záměru (přílohy 
pouze textové)
7) Plavecký areál Šutka – výtvarný 
záměr (přílohy)
8) Pavilon tuberkulózy a respiračních 
nemocí Fakultní nemocnice Motol 
(přílohy)
9) Rekonstrukce pláště čp. 553, Celetná 
ul. 2, Praha 1 (přílohy)
10) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) schválení zápisu z pochozí komise 
na zdymadlo Modřany 

286 8. 12. 1987 69

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Provozní budova OV KSČ v Praze 7 
– výtvarný záměr /investor MV KSČ, 
zastoupený Výstavbou hl. m. Prahy – 
Výstavbou účelových staveb/ (přílohy)
2) Provozovna všeobecného sběru a 

287 26. 1. 1988 70
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údržby, Praha 9 – Horní Počernice – 
výtvarný záměr /investor Výstavba hl. 
m. Prahy – Výstavba účelových staveb/ 
(přílohy)
3) Učební závod ČKD Praha – 
výtvarný záměr /investor ČKD Praha/ 
(přílohy)
4) Regenerace Jánského vršku, Praha 1, 
4. stavba, hotel Břetislavova ul. – 
výtvarný záměr /investor Pražské 
restaurace, zastoupený Výstavbou hl. 
m. Prahy – Výstavbou účelových 
staveb/ (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) Svobodárna sester, Salmovská ul. – 
informace 

Zápis ze 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Prodejna potravin Červený vrch, 
Praha 6 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Fakultní nemocnice Praha 10, 
pavilon H 1, přístavba magnetické 
rezonance, tomograf – výtvarný záměr; 
odpadlo
Náhradní program: sídliště Horní 
Měcholupy – Petrovice, Praha 10 – 
skici (přílohy pouze textové)
3) Vzorková prodejna Drutěvy, 
Dělnická ul. 54, Praha 7 – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Rekonstrukce Nosticova divadélka v 
areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu 
UK – řešení mříží; dodatečně zařazeno 
(přílohy pouze textové)
5) Sídliště Černý most II, 2. stavba, 
Praha 9 – výtvarný generel (přílohy)
6) Metro 3 B, stanice Dukelská – skici; 
dodatečně zařazeno (přílohy pouze 
textové)
7) Most Antonína Zápotockého – 
přehled výtvarných návrhů (přílohy)
8) Různé; odpadlo 

288 9. 2. 1988 71

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP289 23. 2. 1988 71
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Program:
1) Sídliště Avia Letňany, stavba 11a – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Jihozápadní Město I, Lužiny, Praha 
5 – skici (přílohy pouze textové)
3) Sídliště Poděbradská – skici (přílohy 
pouze textové)
4) Různé:
a) metro 1 B, mozaiky ve Švermových 
sadech – dopis Dopravního podniku hl. 
m. Prahy – Investora dopravních staveb 
(přílohy pouze textové)
b) sousoší od sochařky Ley Vivot
c) přemístění sochy Panny Marie 
Karlovské (přílohy pouze textové)
d) výtvarná díla pro bývalou restauraci 
Dubonnet; staženo z programu
5) Rekonstrukce vodní tvrze v 
Chodově, Praha 4 – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Různé:
e) schválení zápisu z 1. a 2. zasedání 
rady
f) rekonstrukce Františkánské zahrady; 
mimo program
g) kavárna U Týna – dopis Potravin 
Praha (přílohy pouze textové)
7) Park kultury a oddechu Julia Fučíka, 
Dům talentů mládeže – výtvarný 
záměr; mimo program (přílohy) 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Metro, spojka Hostivař, stanice 
Skalka – skici (přílohy pouze textové)
2) Metro 3 B, stanice Švermova – skici 
(přílohy)
3) Sídliště Barrandov I – skici (přílohy 
pouze textové)
4) Rekonstrukce bývalé restaurace 
Dubonnet – skici; staženo z programu
5) Různé:
a) schválení zápisu z 3. zasedání rady
b) kulturní dům Eden ve Vršovicích – 
informace
 

290 8. 3. 1988 71
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Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce železniční stanice 
Praha hlavní nádraží, 1. stavba, 
provozní budova – výtvarný záměr 
(přílohy)
2) Fakultní nemocnice v Praze 10, 
pavilon H 1, objekt magnetické 
rezonance, tomograf (přílohy)
3) Rekonstrukce areálu ČVUT, Husova 
5, Praha 1 – výtvarný záměr (přílohy)
4) Budova režimových informací a 
dispečink Českého 
hydrometeorologického ústavu, Praha 4 
– Komořany – výtvarný záměr; odpadlo
5) SOU železniční, Černý Most II, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy)
6) Různé:
a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) kulturní dům Eden v Praze 10 – 
informace
c) rekonstrukce bývalé restaurace 
Dubonnet, Revoluční tř., Praha 1 – skici
d) akce k 400. výročí narození J. A. 
Komenského 

291 29. 3. 1988 72

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program: výtvarná díla pro sídliště 
Barrandov (přílohy) 

292 14. 4. 1988 72

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Řešení prostoru před kulturním 
domem Eden ve Vršovicích, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
2) Úprava jižní části Slovanského 
ostrova – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)
3) Metro 2 B – výtvarné libreto 
(přílohy)
4) Spalovna tuhého městského odpadu 
v Malešicích (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) stížnost ak. mal. Zdeňka Hůly na 
postup výtvarné rady NVP a UK ČFVU 

293 19. 4. 1988 73
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na 4. zasedání v roce 1988 (přílohy 
pouze textové)
c) dopis předsedy UK ČFVU ak. soch. 
Svobody soudruhu náměst. Hájkovi k 
dalšímu konání společných zasedání 
UK ČFVU a VR NVP
 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program: výtvarná díla pro novostavbu 
Státního ústavu národního zdraví, 
Praha 5 – Motol (přílohy) 

294 27. 4. 1988 74

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Rekonstrukce objektu Spolku 
inženýrů a architektů, 2. etapa hotelu 
Budovatel, Nám. Curieových, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Kino Sigma, Praha 4 – Spořilov – 
změna a doplnění výtvarného záměru 
(přílohy)
3) Lékařská hygienická fakulta UK, 
Ruská tř., Praha 10 – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Fakultní nemocnice Motol, Léčebna 
dlouhodobě nemocných – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Františkánská zahrada – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
6) Juniorhotel Vltava, Praha 4 – Jižní 
Město – výtvarný záměr (přílohy)
7) Rekonstrukce restaurace Na rybárně, 
Gorazdova ul., Praha 2 – výtvarný 
záměr (přílohy pouze textové)
8) Různé: schválení zápisu ze 6. a 7. 
zasedání rady 

295 3. 5. 1988 74

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 123 bytových jednotek Miškovice, 
Praha 9 – výtvarný záměr; odpadlo
2) Internáty Vysoké školy politické ÚV 
KSČ, Praha 6 – Veleslavín – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Obchodně-kulturní centrum a MŠ, 
Praha 8 – Čimice – výtvarný záměr; 

296 17. 5. 1988 75
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odpadlo
4) Různé:
a) schválení zápisu z 8. a 9. zasedání 
rady
b) rekonstrukce Tylova divadla – 
úprava výtvarného záměru (přílohy 
pouze textové)
c) pamětní deska J. Heyrovského 
(přílohy) 

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město II západ, 7. soubor, 3. a 
4. stavba – skici (přílohy pouze textové)
2) Dostavba Letňan, Stará náves, Praha 
9 – skici (přílohy)
3) 615 bytových jednotek Čimická, 
Praha 8 – skici (přílohy pouze textové)
4) Kulturní dům Vršovice – výtvarné 
dílo v restauraci
5) Různé: schválení zápisu z 10. 
zasedání rady 

297 31. 5. 1988 75

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pomník 17. listopadu v areálu 
ČVUT VŠCHT (přílohy)
2) Rekonstrukce Veletržního paláce – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Bytová výstavba při ul. Jalodvorská 
– výtvarný záměr (přílohy)
4) 250 bytových jednotek Libuš – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Kulturní dům Eden ve Vršovicích 
(přílohy)
6) Různé: schválení zápisu z 11. 
zasedání rady 

298 14. 6. 1988 75

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Hotel ROH Budovatel
2) Rekonstrukce Vinohradské tržnice, 
Praha 2 – výtvarný záměr (přílohy)
3) Rekonstrukce prodejny v Karlově ul. 
17, Praha 1 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)

299 28. 6. 1988 76
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4) 123 bytových jednotek Miškovice, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy)
5) Přednádražní prostor Vysočany, 
komplexní modernizace území – 
výtvarný generel (přílohy pouze 
textové)
6) Fakultní nemocnice Praha 8, 
patologicko-anatomické oddělení – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Jihozápadní Město I, Lužiny, 10. 
stavba – doplnění výtvarného záměru 
(přílohy pouze textové)
8) Jižní Město II, 7. stavba, 7. soubor – 
výtvarný záměr (přílohy)
9) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) pamětní deska Jana Slavíčka – 
výtvarný záměr (přílohy)
c) pamětní deska Jaroslava Vojty – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
d) pamětní deska Matyáše Brauna – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
e) pamětní deska Františka Langera – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
f) označení Galerie hl. m. Prahy – 
výtvarný záměr
g) replika plastika M. B. Brauna, 
Jungmannovo nám. – informace 
(přílohy pouze textové) 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program: výtvarná díla pro 
rekonstrukci Tylova divadla a 
Kolovratského paláce (přílohy pouze 
textové) 

300 5. a 6. 7. 1988 76

Zápis z 15. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Automatická telefonní ústředna a 
ubytovna, Budějovické nám., Praha 4 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
2) Fakultní nemocnice Motol, 
svobodárna sester – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
3) Nové proboštství na Vyšehradě, 

301 27. 9. 1988 76
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kulturní síň – výtvarný záměr (přílohy)
4) MNV Horní Počernice, obřadní síň – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
5) Prodejna Autosport, Dlouhá tř. 7 – 
výtvarný záměr (přílohy)
6) Dostavba jižní brány Strahov 
/ubytovna/ – výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 14. zasedání rady
b) zvolení zástupců VR NVP na 
jednání umělecké rady Hlavní politické 
správy Československé lidové armády 
(přílohy pouze textové) 

Zápis ze 16. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Fakultní nemocnice v Praze 2, 
kotelna – výtvarný záměr (přílohy)
2) Státní banka československá, 
pobočka Praha 5 – skici (přílohy)
3) Pomník padlým v Letňanech, Stará 
náves – skici (přílohy pouze textové)
4) Zdravotnické středisko, 
Čumpelíkova ul., Praha 8 – Ďáblice – 
informace o konkurzu
5) Rekonstrukce Domu Jaroslava 
Haška čp. 224/7, Praha 1 – skici 
(přílohy)
6) Jižní Město II, 7. soubor, 3. stavba – 
skici (přílohy pouze textové)
7) Jižní Město II západ, 7. soubor, 7. 
stavba – výtvarný záměr (přílohy)
8) Jihozápadní Město I, Lužiny 07, 
objekt C – výtvarný záměr (přílohy)
9) Různé:
a) schválení zápisu z 15. zasedání rady
b) pamětní deska Vincence Kramáře 
(přílohy pouze textové) 

302 25. 10. 1988 77

Zápis ze 17. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Pomník Jana Amose Komenského
2) II. etapa 261 bytových jednotek 
Ministerstva spravedlnosti ČSR a 

303 22. 11. 1988 77
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prodejní středisko Praha 4 – Lhotka – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) ZŠ Petrovice – změna výtvarného 
záměru (přílohy pouze textové)
4) Areál VŠCHT, 1. stavba Praha 4 – 
Kunratice – výtvarný záměr (přílohy)
5) Pamětní deska Pravoslava Kotíka – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
6) Obchodní kulturní centrum a MŠ 
Čimice – výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 16. zasedání rady
b) oprava bodu 6) ze 13. zasedání rady 

Zápis z 18. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Motorlet Jinonice, slévárna přesného 
lití – výtvarný záměr /investor Motorlet 
Jinonice/ (přílohy)
2) Oplocení areálu staveb Českého 
geologického úřadu, Praha 5 – 
Barrandov – výtvarný záměr /investor 
Český geologický úřad/ (přílohy)
3) Pamětní deska Antonína Matějíčka – 
výtvarný záměr /investor Galerie hl. m. 
Prahy/ (přílohy)
4) Situování pomníku Jana Amose 
Komenského /investor Galerie hl. m. 
Prahy/ (přílohy pouze textové)
5) Různé:
a) schválení zápisu ze 17. zasedání rady
b) litinové zábradlí pro Hudební 
divadlo v Karlíně (přílohy pouze 
textové) 

304 13. 12. 1988 77

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Dostavba 169 bytových jednotek u 
stavby T 7, Praha 4 – Modřany – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Sídliště Berounka, stavba 1 A, Praha 
5 – Radotín (přílohy pouze textové)
3) Praha 4 – Lhotka, Tempo II, 81 
bytových jednotek při Sulické ul. – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Rekonstrukce MŠ a jeslí ve 

305 17. 1. 1989 78
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Vidimově ul. na zvláštní školu, Jižní 
Město II, Praha 4 (přílohy)
5) Poliklinika Bohdalec, U plynárny, 
Praha 10 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)
6) 231 bytových jednotek při Uranové 
ul., Praha 5 – Zbraslav – výtvarný 
záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 18. zasedání rady
b) mříže pro alej "Sanace hladové zdi", 
malá vyhlídka (přílohy pouze textové)
c) mříže pro akci "Rekonstrukce 
zahradního domku ve Vyšehradské ul. 
28, Praha 2" (přílohy) 

Zápis ze 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program: Metro 2 B – návrhy 
výtvarných děl (přílohy) 

306 1. 2. 1989 78

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Internát Vysoké školy politické ÚV 
KSČ – skici (přílohy pouze textové)
2) Jihozápadní Město I, Lužiny, stavba 
09, centrum 2 – skici (přílohy pouze 
textové)
3) Sídliště Modřany – skici
4) Nový Barrandov, Praha 5 – doplněk 
výtvarného generelu (přílohy)
5) Pekárna Holešovice – výtvarný 
záměr (přílohy)
6) 156 bytových jednotek v Praze 9 – 
Kyjích (přílohy)
7) SOU polygrafické – výtvarný záměr 
(přílohy)
8) Pavilon pro cestující na letišti Kbely, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy)
9) 109 bytových jednotek Inženýrských 
a průmyslových staveb a víceúčelová 
budova, Murmanská ul., Praha 10 – 
dodatek výtvarného záměru (přílohy)
10) Zasedací síň rady ONV v Praze 9 – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
11) Různé:
a) schválení zápisu z 1. a 2. zasedání 

307 14. 2. 1989 78
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rady
b) umístění pamětní desky Josefa 
Myslivečka (přílohy pouze textové)
c) umístění pamětní desky Josefa 
Sudka (přílohy pouze textové) 

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Bytové jednotky Jalodvorská, Praha 
4 – výtvarný záměr (přílohy)
2) Dětské hřiště MŠ Hellichova a Úvoz 
– výtvarný záměr (přílohy pouze 
textové)
3) Rekonstrukce vnitrobloku Blanická-
W. Piecka-Sázavská-Slezská – 
výtvarný záměr
4) Fakultní nemocnice Motol, 
svobodárna sester – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
5) Branické centrum – výtvarný záměr; 
odpadlo
6) Sídliště Řepy – aktualizovaný 
výtvarný záměr
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 3. zasedání rady
b) rekonstrukce objektu Bruselská ul. 9, 
Praha 2 – informace (přílohy)
c) pamětní deska Vilému Novému 
(přílohy pouze textové)
d) modernizace závodní jídelny 
Středočeských plynáren v Praze 4 – 
Michli – nové situování pietního místa
e) informace o vyhlášení soutěže na 
pomník Antonína Dvořáka 

308 14. 3. 1989 79

Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Jižní Město I, stavba 5/12 Kupa – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) 60 bytových jednotek ČKD, Praha 4 
– Lhotka – výtvarný záměr (přílohy)
3) Hotel Palace – výtvarný generel 
(přílohy)
4) Sixtův dům, Celetná ul. 2 – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Různé:

309 28. 3. 1989 79
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a) schválení zápisu ze 4. zasedání rady
b) pamětní deska V. V. Reinera; 
odpadlo
c) pamětní deska Alfonse Muchy 
(přílohy pouze textové)
d) dopis ing. arch. Urbánka, CSc. k 
otázkám objednávání výtvarných děl 
pro sídliště Berounka v Radotíně
6) Branické centrum – výtvarný záměr 
(přílohy) 

Zápis ze 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Národní kulturní památka Vyšehrad 
– doplnění orientačního systému 
(přílohy)
2) Tělocvična Běchovice – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Televizní vysílač Praha – město, 
Mahlerovy sady, Praha 3 – výtvarný 
záměr (přílohy)
4) Základní komunikační systém, 
Střední dopravní okruh, Špejchar-
Argentinská, přestavba železniční 
stanice Dejvice – výtvarný záměr; 
staženo z programu
5) Rekonstrukce fotbalového stadionu 
Slavia IPS, východní tribuna – výtvarný 
záměr (přílohy)
6) Hudební divadlo v Karlíně – 
výtvarný záměr (přílohy)
7) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) informace o pochozí komisi v areálu 
Středočeských plynáren v Michli
c) pamětní deska V. V. Reinera 
(přílohy)
d) výtvarná díla pro sídliště Berounka v 
Radotíně – informace (přílohy pouze 
textové)
e) rekonstrukce Domu umělců a 
Obecního domu 

310 11. 4. 1989 79

Zápis ze 7. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Areál ČTK v Praze 10 – výtvarný 

311 2. 5. 1989 80
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záměr (přílohy)
2) Poliklinika U 11, Praha 3 – Žižkov – 
úvodní projednání výtvarného záměru 
(přílohy)
3) Kotelna Fakultní nemocnice 2 – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Krajské protetické oddělení, Jižní 
Město II, Praha 4 – výtvarný záměr 
(přílohy)
5) Pamětní deska J. F. Chaloupeckého; 
odpadlo
5b) Bysta J. F. Chaloupeckého; odpadlo
6) Vnější okruh H 1, 2. stavba souboru 
Poděbradská-D 11-Českobrodská, 
Praha 9 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)
7) Různé:
a) schválení zápisu ze 6. zasedání rady
b) dar plastiky od kolumbijské 
sochařky Elmy Pignalosa (přílohy 
pouze textové) 

Zápis z 8. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Obřadní síň MNV Modřany, Praha 4 
– výtvarný záměr; staženo z programu
Náhradní program:
a) hřiště pro MŠ Národní u čp. 871, 
Václavské nám. 20 (přílohy pouze 
textové)
b) hřiště MŠ Hellichova (přílohy pouze 
textové)
2) Lékařská fakulta hygienická UK, 
posluchárny a laboratoře, Praha 10 – 
výtvarný záměr (přílohy)
3) Domov důchodců, Praha 4 – Háje – 
výtvarný záměr (přílohy)
4) Rekonstrukce pláště Clam-Gallasova 
paláce – výtvarný záměr (přílohy)
5a) Pamětní deska J. F. Chaloupeckého 
v Praze 8 – Karlíně – výtvarný záměr 
(přílohy)
5b) Bysta J. F. Chaloupeckého v 
Dolních Počernicích – výtvarný záměr 
(přílohy)
6) Opravárenská základna metra, II. 

312 6. 6. 1989 80
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stavba, sociální přístavek – výtvarný 
záměr (přílohy)
7) Kašna na nádvoří Strahovského 
kláštera – výtvarný záměr (přílohy)
8) Různé:
a) schválení zápisu ze 7. zasedání rady
b) pomník J. A. Komenského – 
stanovisko OK NVP (přílohy pouze 
textové)
c) stížnost občanského výboru č. 72 na 
fontánu u stanice metra Národní
d) pochozí komise na pomníka J. Haška
9) Rekonstrukce Pinkasovy synagogy – 
výtvarný záměr (přílohy)
10) Rekonstrukce a dostavba restaurace 
Naran v Ulánbátaru (přílohy) 

Zápis z 9. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Účetní závod ČKD – studie 
rozmístění výtvarných děl (přílohy 
pouze textové)
2) Sídliště Řepy I a, 417 bytových 
jednotek – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)
3) Sídliště Letňany, Stará náves, 
pomník padlým – skici (přílohy pouze 
textové)
4) Modernizace Racionalizačního 
závodu ČKD, Praha 9 – výtvarný 
záměr (přílohy)
5) Rekonstrukce hotelu Atlantic, ul. Na 
poříčí, Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové)
6) Rekonstrukce kabelových tunelů 
Praha – střed – výtvarný záměr (přílohy)
7) Jižní Město II, západ, 7. soubor, 1. 
stavba – výtvarný záměr (přílohy)
8) Vinárna Sekt pavilon, Jakubská ul., 
Praha 1 – výtvarný záměr; odpadlo
9) Různé:
a) schválení zápisu z 8. zasedání rady
b) změna zápisu ze 7. zasedání rady 
(přílohy pouze textové)
c) stanovení termínu pochozí komise 
na pomník Jaroslava Haška

313 20. 6. 1989 81
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d) 97 bytových jednotek Moskevská ul. 
– pozvánka na jednání Armádního 
výtvarného studia
e) výtvarné dílo na místě bývalé 
studentské kolonie na Letné – informace
f) výtvarná díla pro Lichtenštejnský 
palác – informace (přílohy pouze 
textové)
g) pomník bratří Čapků – informace o 
výsledku soutěže (přílohy pouze 
textové) 

Zápis z 10. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Novostavba IKEM, Praha 4 – 
výtvarný generel (přílohy)
2) Jihozápadní Město I, Velká Ohrada 
– výtvarný generel (přílohy)
3) Různé:
a) schválení zápisu z 9. zasedání rady
b) bytové jednotky Federálního 
ministerstva vnitra, Jalodvorská ul., 
Praha 4 – fontána (přílohy pouze 
textové)
c) pamětní deska Bedřicha Kozelky – 
výtvarný záměr (přílohy)
d) výstavba objektu KVATRO – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
e) pomník Jaroslava Haška – zápis z 
pochozí komise
f) 97 bytových jednotek Moskevská ul.
Projednávání návrhů mimo program:
g) generální opravy fasády, Hvězdova 
ul. čp. 1600, Praha 4 – informace 
(přílohy)
h) kaple Josefka – výtvarný záměr 
(přílohy)
i) pamětní deska Jana Opletala a 
Václava Sedláčka – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové) 

314 26. 9. 1989 81

Zápis z 11. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Bytový dům v Moskevské ul., Praha 
10 – skici; odpadlo
2) Jižní Město II, 7. soubor, 7. stavba – 

315 24. 10. 1989 82
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skici (přílohy pouze textové)
3) Rekonstrukce vinárny Sekt, pavilon, 
Jakubská ul., Praha 1 – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Různé:
a) schválení zápisu z 10. zasedání rady
b) hotel Tourinvest na Těšnově – 
informace
c) základní kámen pomníku bratří 
Čapků (přílohy)
d) pamětní deska nár. um. Viléma Zitka 
(přílohy)
e) pamětní deska Jana Kupeckého 
(přílohy) 

Zápis z 12. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) 60 bytových jednotek Lhotka-Libuš, 
Praha 4 – skici (přílohy pouze textové)
2) Depo metra Zličín, Praha 5 – 
výtvarný záměr
3) 216 bytových jednotek, Praha 4 – 
Michle – výtvarný záměr (přílohy)
4) Ústřední dům pionýrů a mládeže 
Julia Fučíka, Praha 7 – výtvarný záměr 
(přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 11. zasedání rady
b) přemístění plastiky "Sedící žena" od 
J. Kodeta – informace
c) konkurz na řešení stěny ve stanici 
Skalka – stížnost v časopise Mladý svět 
(přílohy pouze textové)
Mimo program:
6) Hotel Diplomat, Leninova tř., Praha 
6 – změna výtvarného záměru (přílohy)
7) Pamětní deska prof. Lista a ing. 
Belady, trasa 1 A metra, stanice 
Muzeum – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)
8) Fontána u stanice metra Národní – 
informace 

316 7. 11. 1989 82

Zápis ze 13. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:

317 21. 11. 1989 82
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1) Bytový dům, Moskevská ul., Praha 
10 – skici (přílohy pouze textové)
2) Hotel Florenc, Křižíkova ul. – 
výtvarný záměr (přílohy pouze textové)
3) Fontána u stanice metra Národní 
(přílohy pouze textové)
4) Most Antonína Zápotockého – 
realizace výtvarných děl
5) Různé:
a) schválení zápisu z 12. zasedání rady
b) pomníky J. Haška a M. Aleše; 
odpadlo
Mimo program:
6) Přemístění plastiky "Sedící žena" od 
ak. soch. J. Kodeta (přílohy pouze 
textové) 

Zápis ze 14. zasedání výtvarné rady 
NVP
Program:
1) Bytový objekt, Jeremenkova ul., 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy 
pouze textové)
2) Tribuna závodiště ve Velké Chuchli 
– výtvarný záměr (přílohy)
3) Střední dopravní okruh, Zlíchov-
Ostrovského – výtvarný záměr (přílohy)
4) Různé: schválení zápisu ze 13. 
zasedání rady; odpadlo 

318 5. 12. 1989 82

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Úkoly výtvarné rady
2) Metro 5 B – výtvarný záměr (přílohy)
3) Fontána u stanice metra Národní – 
žádost o odstranění
4) Metro 1 A:
a) replika sousoší  M. B. Brauna 
(přílohy pouze textové)
b) pamětní deska prof. Lista a ing. 
Belady (přílohy pouze textové)
5) Výtvarná díla na stanicích metra – 
informace
6) Vinárna a kavárna JZD Čejč, 
Staroměstské nám. 18, Praha 1 – 
výtvarný záměr (přílohy)

319 26. 6. 1990 83
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7) Různé: pamětní deska na místě 
bývalého Radiotrhu – výtvarný záměr 
(přílohy pouze textové) 

Zápis z 2. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Návrh na odstranění konstrukce 
fontány u stanice metra Národní 
(přílohy pouze textové)
2) Sídliště Černý Most II – výtvarný 
záměr (přílohy)
3) Sídliště Řepy II – výtvarný záměr 
(přílohy)
4) Obchodní dům v ul. Na Pankráci, 
Praha 4 – výtvarný záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 1. zasedání rady
b) poškozování pomníku mistra Jana 
Husa – informace 

320 10. 7. 1990 83

Zápis ze 3. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Regenerace Jánského vršku, 5. 
stavba, ul. Břetislavova a Vlašská – 
výtvarný záměr (přílohy)
2) Pamětní deska prof. Lista a ing. 
Belady v metru (přílohy pouze textové)
3) Základní komunikační systém, 
Štěrboholská radiála – aktualizace 
výtvarného návrhu (přílohy)
4) Provozní dispečerské a řídící 
centrum Tranzitního plynovodu – 
výtvarný záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 2. zasedání rady
b) jednací řád výtvarné rady
c) pomník Antonína Dvořáka – 
informace 

321 18. 9. 1990 84

Zápis ze 4. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Pomník Antonína Dvořáka od prof. 
Josefa Wágnera na Nám. Jana Palacha
2) Pomník politických vězňů na 
Soudním nám. v Praze 4 od ak. soch. 
Lokvence
3) Schválení zápisu ze 3. zasedání rady 

322 9. 10. 1990 84
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Zápis z 5. zasedání výtvarné rady NVP
Program: 
Pomník Jaroslava Haška od prof. 
Malejovského na Olšanském nám. v 
Praze 3 (přílohy pouze textové) 

323 30. 10. 1990 84

Zápis z 6. zasedání výtvarné rady NVP
Program:
1) Změna pietního místa areálu 
Středočeských plynáren v Praze 4 – 
Michli (přílohy)
2) Sídliště Černý Most II, 2. stavba – 
upřesnění výtvarného záměru pro 
fontánu (přílohy pouze textové)
3) Sídliště Černý Most II, 3. stavba – 
dílo č. 4 (přílohy pouze textové)
4) Letňany, sídliště Stará náves, stavba 
6 A – výtvarný záměr (přílohy)
5) Různé:
a) schválení zápisu z 5. zasedání rady
b) informace o pochozí komisi k umístě 
pomníku Jana Masaryka
c) návrh Gina Masciarelliho na pomník 
listopadových událostí 1989 (přílohy)
d) námět Ekumenické rady církví na 
vybudování pomníku J. A. 
Komenského (přílohy pouze textové)
Mimo program:
6) Pamětní deska primátora Otakara 
Klapky (přílohy pouze textové) 

324 27. 11. 1990 84

Zápis z 1. zasedání výtvarné rady 
Magistrátního úřadu hlavního města 
Prahy
Program:
1) Pomník a pamětní deska Franciska 
Skoriny – výtvarný záměr
2) Pomník Jana Masaryka na 
Loretánském nám. – informace
3) Pomník Rafaela Kubelíka ve 
Strahovské zahradě a pamětní deska na 
Staroměstském nám. čp. 604
4) Diskuze k další existenci výtvarné 
rady 

325 3. 4. 1991 84

Zprávy o činnosti výtvarné rady NVP, 
dekrety členů, korespondence 

326 1981–1988 85
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Vyúčtování 327 1973–1989 85

Různé
1) Pražská sídliště – projednávání ve 
výtvarné radě (1973–1977)
2) Přehled finančních nákladů pro 
uměleckou výzdobu sídlišť 
(1972–1975)
3) Seznam děl pro uměleckou výzdobu 
města k roku 1972
4) Seznam veřejných plastik v péči 
Galerie hl. m. Prahy převzatých od 
Výstavby účelových staveb (1973)
5) Výtvarné generely pražských sídlišť 
– problémy při projednávání 
(1977–1978)
6) Prezenční listiny členů výtvarné rady 
NVP a seznam uměleckých děl na 
kolaudační komisi v Paláci kultury 
(1980–1981)  

328 1972–1981 85

Fotografie uměleckých děl

ak. soch. J. Babíček, basreliéf, 
administrativní budova MSS, Pařížská 
tř. a ul. 17. listopadu, Praha 1 – Josefov 
(1x) – viz 6. a 18. zasedání výtvarné 
rady z 18. 3. 1975 a 11. 11. 1975
ak. soch. Chlupáč, plastika Tři postavy, 
Praha, Leninova tř., přemístěno do 
areálu ZOO (1x)
ak. soch. B. Kodýmová, plastika Strom 
života, Praha 10 – Strašnice, sídliště 
Skalka (1x)
ak. soch. Karel Pokorný, pomník 
Sbratření, Praha 2, Vrchlického sady 
/Klárov/ (10x) – viz zasedání výtvarné 
rady z 25. 9. 1973 (5. zasedání), 9. 10. 
1973 (6. zasedání), 29. 4. 1975 (8. 
zasedání), 4. 3. 1980 (4. zasedání), 17. 
3. 1981 (4. zasedání), 3. 11. 1981 (14. 
zasedání) a 8. 10. 1985 (14. zasedání)
ak. soch. Radová, plastika Strom života 
(4x)
ak. soch. Josef Šimek, plastika Plody, 
Praha 10 – Strašnice, sídliště Skalka 

329 1973–1985 85
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(1x) – viz 2. zasedání výtvarné rady z 
14. 8. 1973
ak. soch. Josef Šimek, plastika 
Odpočinek, Praha 6 – Břevnov (5x) – 
viz 21. zasedání výtvarné rady z 10. 12. 
1974
ak. soch. Josef Šimek, plastika, Praha 
6, sídliště Červený vrch (3x)
ak. soch. Stanislav Vajce, plastika 
Matka a dítě, Praha 6, sídliště Červený 
vrch (3x)
ak. soch. Stanislav Vajce, plastika – 
neurčeno (2x)
ak. soch. Miloš Zet, plastika – neurčeno 
(2x)
neurčená plastika, Ozdoba – výrobní 
družstvo invalidů Praha, Malešická ul., 
Praha 3 (22x) – viz 8. a 10. zasedání 
výtvarné rady ze 13. 4. 1976 a z 11. 5. 
1976
neurčené plastiky, parkový prostor u 
Národního muzea (3x) – srov. 10. 
zasedání výtvarné rady z 27. 5. 1980, 
11. zasedání z 10. 6. 1980, 15. zasedání 
z 23. 9. 1980, 9. zasedání z 24. 5. 1983, 
11. zasedání z 21. 6. 1983 a 3. zasedání 
z 31. 1. 1984 
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