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Úvod 

Spolek Radecký Praha předkládá soubor informací o pomníku maršála Radeckého, 

jenž stával od listopadu 1858 do roku 1919 na Malostranském náměstí v Praze. 

První část obsahuje informace o historické osobě hraběte Radeckého a jeho době. 

Druhá část obsahuje technické detaily případné obnovy pomníku. 

Tato fakta považujeme za potřebná pro racionální úvahy o navrácení tohoto 

mimořádného sochařského díla na Malostranské náměstí. 

 

Souhrn informací je určen všem zájemcům o české dějiny 19. století a milovníkům 

Prahy či klubům vojenské historie. Hlavním adresáty jsou ale politici, kteří rozhodují o 

podobě města. V jejich rukou je odpovědnost nejen za technický pokrok v organizaci 

městského života, ale stejně tak za (možná důležitější) obnovu a uchování paměti na 

historické události a významné osobnosti dějin, spjatých s Prahou a českými zeměmi. 

 

Víme, že záměr se nesetká s pochopením úplně u všech; většinu očekávaných 

námitek však již známe a jsme připraveni o nich věcně a veřejně debatovat. Hodláme se 

pokud možno vyhnout veřejným zápasům pouhých ideologií, nehodláme organizovat petice 

ani dávat prostor pocitům či osobním frustracím. Naopak slušnou veřejnou debatu vždy 

uvítáme. 

Chováme naději, že pozorné přečtení předkládaných faktů vyvolá vážný zájem a 

pochopení pro znovupostavení Radeckého pomníku. Pomník zobrazuje řadové vojáky, nejen 

jejich vojevůdce. Nechť se toto krásné sochařské dílo stane memoriálem všech vojáků, mužů 

padlých a zraněných ve všech evropských válkách 19. století. 

Je ostatně chyba, že takový památník dosud nemají. 

 

 

 

Romantické pomníky 19. století a pražský pomník 

maršála Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče 

 

Již před polovinou 19. století všechna evropská velkoměsta na znamení dosaženého 

společenského bohatství, vzdělanosti, probuzené měšťanské a podnikatelské hrdé 

úspěšnosti a v touze po vybudování reprezentativních veřejných městských prostor bourala 

své staleté hradby a budovala široké městské třídy, veřejné parky a náměstí. Rodilo se 

národní etnické i politické uvědomění. Střední vrstvy toužily vyrovnat svůj společenský status 

šlechtě, šlechta naopak přejímala mnohé z životního stylu měšťanstva. V duchu rodícího se 

nacionalismu, provázeného romantismem v umění, se města i státy zdobily sochami svých 

velikánů, národních či říšských osobností. Tematikou odkazovaly tyto památníky k výrazným 

historickým osobnostem, panovníkům, filosofům, vojevůdcům, hudebním skladatelům, 



spisovatelům a dalším výtečníkům. V mnohonárodnostním rakouském císařství, zrozeném 

v roce 1804, bylo ovšem samozřejmé, že monumenty připomínaly význam a činy 

zobrazovaných jedinců – občanů říše – jen výjimečně s poukazem na jejich etnicitu. 

Jako první se stavěly pomníky panovníkům a členům vládnoucí dynastie, mužům i 

ženám. Po nich následovali význační válečníci a posléze i postavy zasloužilé o kulturní a 

politický rozvoj říše i jejích jednotlivých národů. Rodilo se národní etnické i politické 

uvědomění. 

Pomníky často stavěly i spolky, Radeckého pomník postavila Krasoumná jednota pro 

Čechy (Kunstverein für Böhmen). Byla založena roku 1835 jako zemský vlastenecký spolek 

pro podporu výtvarného umění. Od roku 1839, kdy se stal jednatelem tehdejší prezident 

Společnosti vlasteneckých přátel umění hrabě František Antonín Thun-Hohenstein, stala se 

Jednota nejvýznamnějším sdružením pro podporu výtvarného umění v zemích Koruny české. 

 Pomník Radeckého zadala a financovala Jednota z vlastních finančních zdrojů i 

s přispěním dárců, jako byl excísař a král Ferdinand V. (I.), žijící v té době na pražském Hradě, 

hlavní město Praha, Zemský výbor království Českého a také panovníci států tvořících 

protinapoleonskou koalici let 1813–1814. Velký byl i příspěvek panovníka, jenž věnoval dle 

dobové zvyklosti 10 000 kg bronzové slitiny z děl poraženého nepřítele, potřebných k odlití 

sousoší. 

V zemích Koruny české v té době vzniká v duchu akademického romantismu řada 

uměleckých děl v kameni, bronzu i v šedé litině; prvním byl Přemyslův památník ve Stadicích, 

později pomník dalšího českého krále Františka I. Habsburského, známého jako Krannerova 

kašna, pomník Karla IV. na Křižovnickém náměstí a pomníky mnoha dalším říšským a českým 

osobnostem. Tak se i pomník Radeckého, vedle dalších soch a sousoší, stal v době svého 

vzniku součástí tohoto národního a romantického společenského pohybu v duchu širšího i 

užšího patriotismu. 

Stavba pomníku maršálkovi Radeckému se připravovala několik let, ještě za jeho 

života; nakonec byl v Praze odhalen 10 měsíců po jeho smrti 13. listopadu 1858 osobně  

císařem Františkem Josefem I. Následovaly dva památníky v Lublani, Vídeň svůj (jezdecký) 

pomník Radeckému postavila až v roce 1892. 

Pomník tvořil masivní podstavec, dle fotografií soudě z velmi světlé žuly, stojící na 

dvou mohutných kamenných stupních. Na podstavci stály figury bronzového sousoší; sedm 

vojáků v nadživotní velikosti, každý v jiné uniformě rakouské armády, autorem byl Josef Max. 

Traduje se, že představují národy – prostřednictvím typických zbraní a jednotek, u nichž 

jejich příslušníci převážně sloužili. Je mezi nimi i kanonýr, považovaný za českého vojáka. 

Vojáci nesou na ramenou štít, na němž stojí prostovlasá postava Radeckého (autor 

Emanuel Max), svírající v levé ruce prapor a v pravé maršálskou hůl. Celý pomník od úrovně 

dlažby náměstí byl ke špici praporu vysoký 11 metrů a šest centimetrů. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1839
https://cs.wikipedia.org/wiki/Společnost_vlasteneckých_přátel_umění
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Anton_II._von_Thun_und_Hohenstein


 

 
 

 

 

 

 

 

Autory sousoší byli mimořádně nadaní a 

proslulí sochaři bratři Josef a Emanuel 

Maxové, pocházející ze Sloupu v Čechách. 

Architektonický návrh kompozice a 

podstavce včetně urbanistického řešení 

na Malostranském náměstí byl dílem 

architekta Bernharda Gruebera. 

 

 

 

 

 

  

 

      Dnes v Lapidáriu Národního muzea. 

  Výška sousoší po vrchol praporu je 706 cm. 

 

 

 

 

 

 
1858 – cca 1890      1890 – 1919 
 

Samostatný příběh měly nápisy na podstavci – v roce 1858 byl na přední straně nápis německý, na zadní 

straně pravděpodobně stejný text v češtině. Ke vzájemné výměně došlo zřejmě v roce 1885, český byl nyní na 

přední straně pomníku. Přitom musela být z technických důvodů změněna podoba stěn podstavce vysekáním 

vpadlých ploch. 



 

Svého (zatím) 

konce se pomník 

dočkal po vzniku 

RČS v roce 1918, 

kdy se stal jednou 

z obětí 

momentálně 

vzedmuté vlny 

protihabsburské a 

protirakouské 

nacionální 

nálady.Byl nejprve 

zakryt, pak 

v květnu 1919 

demontován, 

naštěstí nezničen 

(na intervenci 

Klubu Za starou 

Prahu) a uložen 

do Lapidária NM, 

kde je dodnes. 

Květen 1919, započala demontáž a přesun do Lapidária. 
 
Často citovaný mýtus o odstranění pomníku  na žádost velvyslance Italského království, se 
nepodařilo potvrdit; naopak se uvádí, že velvyslanectví považovalo za nutné 
v dobovém  tisku dementovat, že by snesení Radeckého pomníku vzešlo z jeho podnětu. 
 

Ničení obrazů na místech veřejných jako sprostotu počítám, neboť rozumný člověk neničí 

to, co druhému je svaté.      Karel Havlíček Borovský 

 

Spolek Radecký Praha 

 

V roce 1992 se shodli přední historikové na mezinárodní konferenci v Praze, že 

Radeckého pomník s ohledem na objektivnější pohled na české dějiny 19. století a zejména 

nesporné výtvarné kvality sochařského díla by bylo záhodno obnovit a vrátit do veřejného 

prostoru. Po dalších osmnácti letech z vědecké práce našich a evropských profesionálních 

historiků vzešel podnět pro početnou skupinu zájemců o historii, kteří v roce 2010 založili 

Spolek Radecký Praha. Smyslem a cílem existence Spolku je především navrácení pomníku 

na Malostranské náměstí; Spolek se informováním veřejnosti snaží šířit objektivnější znalosti 

doby, v níž Radecký z Radče žil a působil a tím i veřejnosti znovu připomínat existenci tohoto 

maršála, na něhož se zapomínalo. 



Každoročně Spolek pořádá v podvečer 

dne 13. listopadu, ve výroční den odhalení 

pomníku roku 1858, vzpomínkové setkání 

interesentů, členů historických vojenských 

spolků a dalších přátel v Lapidáriu Národního 

muzea u bronzového sousoší bratří Maxů. 

Spolek předkládá návrhy na obnovu 

pomníku, soustřeďuje podklady a dokumenty, 

pokouší se oslovit s podporou medií veřejnost 

i politiky. 

V roce 2016, roce 250. výročí narození 

Josefa Václava Radeckého z Radče, se konala 

řada připomínek, vědeckých konferenci a 

seminářů, pořádaných různými institucemi. 

Spolek vydal jubilejní sborník Maršál Radecký: 

od vojevůdce k pomníku. 

Spolku se podařilo organizovat 

prohlídky rodného zámku v Třebnicích; díky 

vzácnému pochopení vedení města Sedlčany, 

jehož jsou Třebnice součástí, byla dne 2. 

listopadu odhalena na budově Městského 

muzea bronzová pamětní deska, dílo akad. 

soch Jaroslava Hladkého. 

 

 

 Spolek má v současnosti 104 členy a přes čtyři sta aktivních podporovatelů. Na jaře 

2018 vypsal veřejnou sbírku, která je projevem velké obětavosti dárců, avšak na obnovu 

monumentu takto vybraná suma nikdy nebude zcela dostačující. Hledáme proto podporu, 

snad velkého sponzora, jenž by tak získal výrazné zásluhy o jeden z nejkrásnějších veřejných 

prostorů hlavního města Prahy. 

 

 
 

Kdo opravdu byl Josef Václav hrabě Radecký z Radče, 

český šlechtic, narozený 2. listopadu 1766 na zámečku v Třebnicích u Sedlčan 

 

 Pocházel ze starého českého šlechtického, leč zchudlého rodu; toužil se stát vojákem 

a jako voják byl, jak známo, nadmíru úspěšný. Na počátku své kariéry byl v bojích s Turky 

„žákem“ maršála Laudona, sloužil pod maršálem Františkem M. Lacym a pak 74 dlouhých let 

jako jeden z nejvyšších velitelů sloužil své (naší) vlasti a postupně pěti jejím panovníkům. 



Mimořádně se vyznamenal ve funkci velitele tzv. České armády a náčelníka štábu 

maršála knížete Karla Schwarzenberga, dalšího Čecha, velitele spojeneckých vojsk 

rakouských, pruských a ruských, která v tzv. Bitvě národů u Lipska v roce 1813 konečně 

zastavila rozpínavost Napoleona, císaře Francouzů. 

Podruhé byl po dalších 35 letech vojančení , ve věku 82 let  povolán do vrcholné 

služby v roce evropských revolucí 1848, aby velel rakouským vojskům v severní Itálii. Jeho 

vojáci zde vedli regulérní válku s armádami Francie a sardinského krále Karla Alberta, do té 

doby spojence Rakouska, o část území severní Itálie náležejícího od roku 1815 jako Království 

lombardsko-benátské Rakouskému císařství; mezi nepřáteli byli i Garibaldiho povstalci. 

 Maršál Radecký byl nezpochybnitelně jednou z velkých evropských postav první 

poloviny 19. století. Nepatřil mezi důstojníky, dychtivé válčení;  dával přednost mírovému 

řešení sporů. Když ale již bylo nezbytné válčit, pak bojoval vždy vítězně. Nikdy, pokud se 

nebránil útoku, vojensky nevystupoval proti civilnímu obyvatelstvu. Jako vrchní velitel a 

guvernér také musel podepisovat i rozsudky smrti, vynesené soudy. I to patřilo v době 

válečného střetnutí k jeho povinnostem. Je známo z dopisů dceři, jak těžce tuto povinnost 

nesl. 

 Zemřel v Miláně jako emeritní guvernér Lombardie a Benátska dne 5. ledna 1858 

v osm hodin ráno. 

 

Radecký nebyl jen pouhým vykonavatelem rozkazů; psal o vytváření slušných 

životních podmínek pro řadové vojáky, navrhoval armádní reformy a zanechal mimo jiné i 

řadu úvah politologických. Zaujme třeba jeho spisek z padesátých let 19. století, v němž 

uvažuje o Evropě, ohrožované Tureckem a imperiálními choutkami Ruska, k nimž se dle něj 

brzy přidá vliv právě vznikající nové velmoci za Atlantikem. Duchovně rostl se společenskými 

změnami a postupným uplatňováním prvků konstituční monarchie, jejímž byl v časech 

panování císaře a krále Františka Josefa I. otevřeným příznivcem. 

 

Je obecně známo, že Radecký byl milován svými vojáky a obdivován nejen obyvateli 

celé rakouské říše, ale také prý italskými venkovany; známé jsou oslavné verše básníků 

Grillparzera či Svatopluka Čecha a mnohých dalších. Byl obáván nepřáteli; když byl v roce 

1850 povolán z Milána do Vídně a pověřen velením obrany proti chystanému pruskému 

útoku, stačilo to k zatímnímu odvrácení války a následnému uzavření dohod v Olomouci. 

 

Josef Václav Radecký z Radče bezpochyby patří mezi ty české osobnosti, jež v 19. 

století, v době nejvýraznějšího rozmachu zemí Koruny české v moderní historii, ztělesňovaly 

schopnosti jejich obyvatel ve vědě, umění i průmyslu. Vytrvale se pokoušel o reformu tehdy 

stagnujícího stavu rakouské armády. Část života strávil v době třicetiletého míru, který 

připravoval u Lipska a pak vojensky chránil. 

Jednomu z nejslavnějších vojevůdců Evropy té doby proto náleží významné místo ve 

společných rakouských a českých dějinách před rokem 1918. 

 



Radecký byl, podle tisíců dobových dokumentů a dochovaných zpráv, osobností ve 

vojenských i společenských kruzích všeobecně oblíbenou. Měl rád život, spolu se svojí ženou 

rád utrácel a také dělal dluhy, jež za ně někdy platil i sám panovník. Miloval Milán, Itálii a její 

kulturu, dle historiků úctu k němu chovali i obyčejní Italové, dávajíce přednost pořádku a 

zákonnosti před revolucionářskou anarchií. 

Rád jedl a pil, oblíbil si italskou kuchyni – je známo, že nadšen italskou specialitou 

poslal Františku Josefovi z Milána v pravidelném hlášení i recept na obalovaný smažený (dnes 

„vídeňský“) telecí řízek. 

Po převratu v říjnu 1918 se Radecký dostal na seznam nežádoucích „rakušanů“. 

Odstranění jeho pomníku z veřejného prostoru se tak stalo, jako i v jiných případech, 

projevem nového revolučního národního entusiasmu. Díky již zklidněné době roku 1919 a na 

intervenci kulturních osobností  i  Klubu Za starou Prahu nebylo sousoší pomníku nenávratně 

zničeno, ale jen rozebráno a znovu složeno v Lapidáriu Národního muzea. 

 
 

Návrat pomníku zpět na Malostranské náměstí 

 

Zda je čas změnit hodnocení osobnosti Radeckého a navrátit pomník, zvažovali 

účastníci již zmíněného mezinárodního vědeckého symposia historiků, věnovaného 

osobnosti a době Radeckého. Konalo se ve Vojenském historickém ústavu (tehdy Památníku 

osvobození) ve dnech 25.–27. března 1992. Odpověď špičkových odborníků byla 

jednoznačná –  návrat pomníku jsme dlužni nejen Praze a jejímu veřejnému prostoru; 

dlužíme to také sobě, našemu vnímání vlastních dějin. 

V další části předkládaného dokumentu přinášíme detailnější informace; vycházíme 

při svých úvahách i z textu  „Manuál tvorby veřejných prostranství – umělecká díla na 

veřejných prostranstvích hlavního města Prahy“ (IPR  Praha, Kancelář veřejného prostoru), 

kde se píše o úloze veřejné plastiky, speciálně o komemorativním umění: 

 

„Umělecké dílo je nositelem informace, kterou skrze své působení na veřejném 

prostranství předává veřejnosti. Vypráví příběhy minulých generací a píše příběhy pro 

budoucnost. Realizací uměleckého díla lze vyjádřit poctu, připomenout významnou 

osobnost, čin, událost či ideu, přispět ke snaze o jejich ne-zapomenutí, zvěčnění. 

Skrze komemorativní díla ve veřejném prostranství, která jsou významným nositelem 

společenské paměti nebo paměti místa, společnost vyjadřuje hodnoty, na kterých se 

dokáže dohodnout a zároveň pro sebe skrze dílo hledá interpretaci minulosti. Má 

reprezentativní a symbolickou roli. ... Obsah a forma díla reprezentují přímo či 

nepřímo skrze ztělesněnou ideu, integritu iniciátora či zadavatele názor a postoje 

autora. Rolí umění ve veřejném prostoru v demokratické společnosti však není pouze 

reprezentovat zadavatele, ale reflektovat i nejednoznačná, rozporuplná a konfliktní 

témata, včetně společenské kritiky.“ 

 



 

 

Návrhy a doporučení, 

technické podrobnosti obnovy pomníku 

 

                                      Malostranské náměstí v Praze se zakreslením původního umístění pomníku Radeckého 

 (čtverec u kóty 197,171) 
Výřez katastrální mapy z r. 1886 

 
 
 

 

Střed původního pomníku byl ve vzdálenosti 16 m na kolmici ke středu východní 

fasády Gremlingovského paláce č.p.5 /III. Čtvercová základna byla pootočena, mírně šikmo k 

ose Mostecké ulice. 

 



Současnost 

V roce 2014 byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž na úpravu obou částí 

Malostranského náměstí. V soutěži zvítězil návrh autorů Martin Hájek, Václav Hájek, Petr 

Horský. Návrh s umístěním pomníku blízko původního stanoviště počítal, při dalším 

projednávání byl  zatím magistrátem hl. města Prahy z úvah z neznámých důvodů vyloučen. 

 

 
 
Situace převzatá z vítězného soutěžního návrhu 2014 
Pod písm. A je umístění pomníku dle vítězného soutěžního návrhu, poblíž původní polohy. 
Pod písm. B je dle názoru Spolku možné alternativní umístění pomníku. 

 

Pokud se snad nepodaří pomník umístit na původní místo, jeví se alternativa umístění  
B někde před bývalým Jezuitským profesním domem (dnes MATFYZ), kde by pomník nově 
ozdobil svou vertikalitou rozlehlou plochu náměstí a stal se důstojnou součástí kompozice 
hmot. 

Přesná poloha díla musí být součástí architektonické soutěže, stejně jako podoba 
kamenného podstavce. My navrhujeme umístit kopii sousoší na přesnou kopii podstavce, 
v dalším textu upozorňujeme také na možnosti nápisů na podstavci. 

V obou situacích je samozřejmě nezbytný archeologický průzkum před zahájením 
zemních prací a respektování podzemních městských sítí.  



 

Technické parametry 

 

  Podkladem pro rozměrovou rekonstrukci je nejstarší známá fotografie (cca 1860), 

pořízená zřejmě z 1. patra některého z domů jižní domovní fronty, tedy nikoli z obvyklého 

podhledu. Rozměry jsou odvozeny od čtvercového rozměru bronzového plintu pomníku 209 

x 209 cm (odměřeno v Lapidáriu Národního muzea) a ze skenu FSV ČVUT. 

Vztahy byly také porovnány s původním  konceptem prof. Rubena  po přepočtu 

vídeňských loktů na centimetry. 

 

Základní otázkou pro další úvahy je, zda na obnovený podstavec pomníku umístit 

originál sousoší, dnes spravovaného Národním muzeem a umístěného v Lapidáriu, nebo 

vytvořit bronzovou kopii stejně tak, jako se již stalo se sochami císaře Františka I. (odlity 

dokonce dvě kopie, pro Krannerovu kašnu a pro park ve Františkových Lázních) a císaře 

Františka Josefa I., rovněž pro Františkovy Lázně. S ohledem na nebezpečí vandalského 

poškození vzácného originálu se zdá být lepší náhrada originálu odlitkem. V závěrečné části 

tohoto elaborátu jsou obě tyto možnosti stručně zmíněny a naceněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma. Výškové rozměry, míry v cm. 

 



Následují konkrétnější návrhy specialistů 

 

Představujeme jednotlivá dílčí řešení podle profesí, obsahující ve svém souhrnu podstatné 

podmínky obnovy pomníku. Řešení připravili odborníci, po léta úspěšně pracující ve svém 

oboru, zkušení také v obnově památek. 

Součástí návrhů jsou i odborné odhady cen prací. Jsou odhadnuty v cenové úrovni 2019. 

 

Založení a konstrukce podstavce. Ing. Václav Jandáček 

Formou technické pomoci zpracoval ing. Václav Jandáček rozsáhlou technickou studii, z níž 

uveřejňujeme zatím jen zlomek. Z textu vyjímáme:  „… při rekonstrukci bude vnitřní zdivo 

podstavy tvořeno betonovými stupni, na které bude kamenná konstrukce osazena. 

Z betonové části budou pak síly přenášeny do skupiny osmi mikropilot s kořeny dlouhými cca 

7 m a volnou částí trubky do 3 m délky. Navržené řešení je spojením nových metod založení 

a dělení konstrukce podstavce podle původního kamenořezu.“ 

Zde přibližujeme jen dva z mnoha výkresů, jež jsou v držení Spolku. 

 

Základní řez 

 

 



 

 

Půdorys (1/2) 

 

 

Odborný odhad nákladů na speciální a betonářské práce  v popsaném rozsahu: 

 

A/ Speciální práce mikropiloty, trubky vrty a injektáž    690 000,- Kč bez DPH 
 
B/ Betonářské práce podkladní betony, beton a výztuž 
a bednění včetně propojení s mikropilotami     480 000,- Kč bez DPH 
 
C/ Územní přirážka a vedlejší rozpočtové náklady    250 000,- Kč bez DPH 
 
 
Celkem za nosnou část základu pro pomník     1 420 000,- Kč bez 
DPH 

 

 

 

 



Kamenické práce. Bohumil Pánek 

 

Kamenný podstavec pomníku by měl být shodně s originálem sestaven ze žulových 

masivních bloků. Písemné prameny uvádějí, že podstavec byl zhotoven ze světlé  žuly. Po cca 

50 leté expozici na relativně znečistěném ovzduší Prahy 19. století vidíme na barevných 

pohlednicích povrch silně znečistěný, se stopami stékajících korozních produktů bronzu. Při 

výměně bronzových písmen nápisů (české místo původních německých) v 19. století musel 

být povrch částečně odsekán, což vysvětluje hlubší a světlejší plochy pod novými písmeny na 

přední i zadní ploše podstavce. Zřejmě ve snaze o souměrnost byly obdobně upraveny i 

boční stěny podstavce s vavřínovými věnci s názvy vítězných bitev. O vnitřní konstrukci 

nevíme prakticky nic. 

Odhad ceny vychází z kamenořezu, naznačeného ve stavební části. Předpokládaný 

materiál – dolnobřezinecká žula šedožlutá, povrchy kamene tryskáním, DIA řez. Ceny bez 

DPH. 

 

Odborný odhad ceny kamenických prací 

Masivní stupně základny (47 m3)      2 794 240,- 

Kusy s profilací středové a rohové        1 144 000,- 

Rohové kusy včetně profilace       1 024 000,- 

Horní masivní blok s profilací       1 250 000,- 

Montáž, osazení            421 000,-  

Doprava, manipulace            596 000,- 

Jeřáby, spojovací materiál            155 000,- 

 

Náklady kamenických prací odborným odhadem    7 624 240,- 

Podrobný rozpočet je v držení Spolku. 

 

 

 

 

 



Bronzové sousoší /dvě alternativy/: 

V úvahu přicházejí dvě alternativy řešení návratu bronzového sousoší bratří Maxů. 

Jednou je pořízení kopie, pro niž je již část přípravy hotova naskenováním sousoší; nebo 

osazení originálu, t.č. sbírkového předmětu v Lapidáriu Národního muzea. Doporučení a 

rozhodnutí  musí vyjít z odborné diskuse, v níž odborníci i laici (politici) zváží všechny aspekty 

obou možností. Konečné rozhodnutí o případném umístění originálu sousoší bude 

pravděpodobně náležet ministru kultury, jehož instituce je současným  správcem památky. 

Děkujeme za laskavé poskytnutí vstupních údajů ze skenu prof. Karlu Pavelkovi, FSv ČVUT. 

 

A/ odlití bronzové kopie. Akad. soch. Michal Gabriel 
Pořízení kopie znamená rozebrání sousoší, pořízení forem jednotlivých dílů a odlití 

s následným sestavením na místě, retušováním a zpracováním povrchů. Práci nutno zadat 
zkušenému sochaři a slévárně, s prokázanými kvalitními výsledky na podobných dílech. 
 
Podle nezávislých odhadů tří oslovených sléváren je reálné odlití sousoší 
za cenu do          

6 500 000,- bez DPH 
 

Ceny za přípravu forem a související práce se obvykle pohybují kolem poloviny ceny lití, 
odhadem tedy         

3 000 000,- Kč 
 

Náklady na pořízení kopie sousoší tedy odhadem   9 500 000,- bez DPH 

 

 
 

B/ Vztyčení a restaurování bronzového originálu. Ivan Houska, restaurátor   

Předpokládaná životnost bronzového pláště, při průměrné síle 6 mm a korozní 

rychlosti 150 mikrometrů za 100 let, je cca 4000 let. Pro eliminaci vandalského poškození 

originálu lze nahradit „volné atributy“ (meč, puška, brašna…) kopiemi. Zpevnit bude nutno 

stávající vnitřní konstrukci sousoší, tj. montáže jednotlivých bronzových dílů. 

 

Odborné rozebrání a následné smontování z jednotlivých dílů, jichž jsou desítky, na novou 

vnitřní nerezovou ocelovou konstrukci. Nakonec restaurování již na místě samém. 

 

Restaurování a posílení konstrukce     2.500.000,- bez DPH 
 
Mechanizace, transporty, montáž         900.000,- bez DPH 

 
Náklady na přemístění a restaurování originálu odhadem  3 400 000,- bez DPH 

 
 

 



Cenová rekapitulace, odhadem: 

1/ Projektové práce, autorské dozory       550 000,-Kč bez DPH 

2/ Zakládání, stavební práce      1 420 000,- Kč bez DPH 

3/ Kamenické práce (zaokrouhleno)    7 624 000,- Kč bez DPH 

4/ Bronzové sousoší 

a/ odlévání kopie  9 500 000,- Kč 

b/ přenesení originálu 3 400 000,-Kč 

 

 

Celkem 

dle 4a (pořízení kopie) sousoší     19 094 000,- 

dle 4b (restaurování originálu) sousoší    12 994 000,- 

 

 

Nápisy 

Nápisy na pomníku lze řešit mnoha způsoby, rozhodnutí  vzejde z odborné diskuse. 

Některé z možností: 

1- kopie původního českého nápisu, verze po roce 1890 

2- jednoduchý nápis na přední straně podstavce 

Josef Václav hrabě Radecký 

* 2. 11. 1766   +   5. 1. 1858 

 

             nebo (asi nejlépe) jen            RADECKÝ   ( ? RADETZKY) 

 

Ve všech případech doporučujeme  umístit na zadní stranu podstavce desku s vysvětlujícím 

texem k osobnosti Radeckého a okolnostech stavby, odstranění a obnovy pomníku. 

Doporučujeme zejména zvážit  výslovné věnování obnoveného pomníku památce všech 

vojáků všech států a národů, padlých v evropských válkách 19. století. 

 

 



Závěrem 

Předložená práce má ambici stát se podnětem k obnovené odborné i laické debatě 

započaté konferencí v roce 1992, směřující k obnovení pražského pomníku maršála 

Radeckého z Radče. Zpracovatelé ze Spolku Radecký Praha nejsou profesionálními historiky a 

nepocházejí z akademického prostředí. Jen pozorně studují české dějiny „dlouhého 19. 

století“.  Z tohoto studia vychází i výše představený text. 

O umělecké hodnotě bronzového sousoší není žádných pochyb a byla mnohokrát 

popsána, zmiňujeme ji proto v podstatě jen okrajově – dokonalou práci sochařů bratrů 

Maxových i perfektních kovolijců a kameníků již hodnotili povolanější. 

Ohledně umístění pomníku vycházíme z vítězného soutěžního architektonického 

návrhu na úpravu náměstí týmu architektů Martin Hájek, Václav Hájek, Petr Horský. 

Pro případ úvah o jiném umístění v prostoru Malostranského náměstí by práce měla 

být svěřena autorům realizovaného (byť bohužel velmi redukovaného) vítězného soutěžního 

návrhu; nebo nechť je vypsána architektonická soutěž. 

Spolek Radecký Praha, www.radecky.org 
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