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Rekonstrukce vûÏí Malostranské radnice
Obhajoba ex offo
Kateﬁina BEâKOVÁ

V prÛbûhu jara roku 2007, kdy stavební práce

teãnû prÛkaznû. Hypotézou jsou, a nepochybnû

podivnû vy‰inutou vlevo od osy, a dobﬁe patrná je

na obnovû budovy Malostranské radnice na stej-

i zÛstanou, o to se není tﬁeba pﬁít, nûkteré tech-

i pravá krajní vûÏ. Z toho vypl˘vá jedin˘ závûr: vû-

nojmenném námûstí na Malé Stranû v Praze 1 jiÏ

nické detaily konstrukãního ﬁe‰ení, které bude úlo-

Ïe byly v roce 1636 ve stavbû, nic více o jejich

pokroãily a od teoretického mudrování bylo tﬁeba

hou projektanta s citem domyslet. Ty v‰ak zÛsta-

podobû, poãtu ãi dokonãení veduta pﬁi nejlep‰í

smûﬁovat k jasnému rozhodnutí, zda vûÏe vztyãit,

nou zcela pod rozli‰ovací schopností budoucího

vÛli nevypovídá. Mimochodem detail, kter˘ sledu-

ãi nikoliv, se rozpoutala na webovém diskusním

konzumenta dokonãené stavby, odborníka i laika,

jeme, je z hlediska celku rozmûrné veduty nepa-

fóru Národního památkového ústavu k tomuto té-

obãana, náv‰tûvníka, turisty. Nepﬁesnosti a nejas-

trn˘m a obsahovû bezv˘znamn˘m bodem v ﬁádu

matu intenzivní debata. Odhodlaní odpÛrci zámû-

nosti, dané absencí pÛvodních plánÛ ãi alespoÀ

jednotek milimetrÛ.

ru svou razantní argumentací nasadili jeho poten-

jednoznaãného pozdûj‰ího zamûﬁení historické

ciálním zastáncÛm v lep‰ím pﬁípadû ‰a‰kovskou

stavby, nejsou rozhodnû tak zásadního charakte-

korunu, v hor‰ím nálepku obecního prosÈáãka,

ru, aby sniÏovaly rekonstrukci na úroveÀ hypotézy

■ Poznámky

kter˘ nechápe pravidla souãasné památkové péãe

ve smyslu, v jakém je chápána a odmítána Benát-

1 ¤ada mimoﬁádnû zajímav˘ch poznatkÛ ãerpan˘ch z ar-

vãetnû mezinárodních závazkÛ âeské republiky.

skou chartou. Nepopírám v‰ak, Ïe pﬁísnû racionál-

chivního studia originálních pramenÛ je publikována v kni-

Doprovodnou akcí internetové diskuse pak bylo

nû myslící jedinci mohou exaktnosti rekonstrukce

ze Cyril MERHOUT: O Malé Stranû, Orbis, Praha 1956,

hledání viníka, onoho ne‰Èastníka, kter˘ nehoráz-

do posledního ‰roubku a milimetru pﬁikládat vût‰í

kapitola Radnice. PﬁestoÏe autor neuvádí odkazy, je zná-

nou my‰lenku investorovi stavby, tedy mûstské

v˘znam neÏ obnovû vizuální my‰lenky a jejího es-

mo, Ïe byl v mládí zamûstnán jako kopista v mûstském

ãásti Praha 1, vnukl. V pﬁípadû, Ïe by tento polito-

tetického úãinu. Nemohu a ani jim nechci opono-

archivu a dÛvûryhodnost jeho záznamÛ a citací je nespor-

váníhodn˘ tvor byl památkáﬁem z NPÚ, o ãemÏ se

vat, jen spolu s obhájci rekonstrukce vûÏí patﬁím

ná. Na s. 85 uvedené knihy Merhout pí‰e, Ïe v roce

hojnû spekulovalo, hrozila mu bezmála klatba. Ne-

k jiné kategorii obdivovatelÛ památek: nad ‰rou-

1617 se obrátil purkmistr k císaﬁi s prosbou o pﬁíspûvek

divím se, Ïe v tomto kontextu se nûkteﬁí dﬁíve srd-

bek ceníme ideu.

na stavbu radnice, neboÈ mûsto a mû‰Èanstvo bylo po

natí pﬁíznivci obnovy vûÏí odmlãeli. DÛsledkem je

4

vpádu Pasovsk˘ch finanãnû a hospodáﬁsky vyãerpáno. Cí-

v‰ak i to, Ïe namísto excelentního advokáta ne-

PÛvodnost vûÏí

saﬁ podpoﬁil stavbu radnice ãástkou 330 tolarÛ.

zbylo redakci Zpráv památkové péãe neÏ povolat

Spor o pÛvodnost vûÏí – tedy zda byly souãástí

2 V téÏe knize C. Merhouta, cit. v pozn. 1, na s. 87 ãte-

pÛvodního projektu, nebo byly pﬁíleÏitostnû dosta-

me: „Budova radnice v bûlohorském období byla stavûna

vûny pozdûji, a to v intervalu aÏ nûkolika desetile-

za nepﬁízniv˘ch finanãních okolností. KdyÏ o nich rada

Hypotéza

tí – patﬁí k nejkﬁeãovitûj‰ím momentÛm vûcné

i celá shromáÏdûná obec jednala, byly pﬁedneseny v˘tky

Vût‰ina odpÛrcÛ rekonstrukce vûÏí Malostran-

stránky celého sporu. Skuteãnost, Ïe v první fázi

o stavbû radnice, jak patrno je ze záznamu písaﬁova: …

ské radnice uvádí jako korunní svûdectví ve svÛj

po r ychlé dostavbû budovy v letech 1617–1619

A nyní na rathausu stavení velk˘ náklad jde. ProtoÏ Ïáda-

prospûch základní tezi Benátské charty, a to Ïe

dosud nebyly na prÛãelí vûÏe vztyãeny a zastﬁe‰e-

jí, aby zbyteãností pﬁi témÏ stavení zanecháno bylo.“

restaurování se zastavuje tam, kde zaãíná hypo-

ní bylo ﬁe‰eno bez nich, doloÏily poznatky z nejno-

3 TamtéÏ, s. 88.

téza. Kupodivu v‰ak i zastánci rekonstrukce vûÏí

vûj‰ího stavebnû-historického prÛzkumu. Tento zá-

4 Hollarova kresba je známa ve tﬁech provedeních:

jsou ctitelé Benátské charty a nemají pocit, Ïe by

vûr je tﬁeba s ve‰kerou váÏností respektovat. Co

a) lept, vydán v roce 1650 ve Frankfurtu nad Mohanem,

se jí sv˘m názorem zpronevûﬁovali. Jak se v tom

v‰ak dokládá? Rozhodnû není dÛkazem o tom, Ïe

rytcem byl sám autor pﬁedlohy, rozmûr celého panorama-

vyznat?

obhájce ex offo.

se s vûÏemi nepoãítalo vÛbec a Ïe nebyly souãás-

tu sloÏeného ze tﬁí ãástí je 278 x 1118 mm. Lept je v ori-

Památková péãe má smÛlu ãi ‰tûstí, jak se to

tí pÛvodnû zam˘‰lené kompozice prÛãelí. Lze jen

ginálním otisku obsaÏen ve v‰ech v˘znamn˘ch praÏsk˘ch

vezme, Ïe je v‰ím moÏn˘m, jen ne exaktní disciplí-

usuzovat, Ïe zadluÏená obec, která si uÏ v roce

veﬁejn˘ch sbírkách; b) studie stﬁední ãásti panoramatu,

nou. Z velké ãásti je zaloÏena na subjektivismu

1617 vyÏádala u císaﬁe podporu na stavbu a úpra-

kresba z roku 1636, École des Beaux-Ar ts, Collection

1

hodnocení, ovlivnûném mnoha faktor y vãetnû

vu nové radnice, musela nákladnou realizaci vûÏí

emocí. Pracuje s v˘sledky umûlecké práce, jejichÏ

odloÏit. Na vûÏe bylo postupnû nastﬁádáno, a to

v˘znam a dosah mÛÏe vnímat, chápat a cítit kdo-

i z darÛ movit˘ch obãanÛ. Z pramenÛ vypl˘vá, Ïe

ní galerie v Praze. Originální pﬁedloha k leptu se nezacho-

koliv, ale ani nejdokonalej‰í mûﬁicí pﬁístroj si s ním

dﬁíve neÏ v roce 1628 stavba vûÏí zapoãata neby-

vala. V‰echna tﬁi vyobrazení jsou v námi sledovaném de-

neporadí. Chci ﬁíci, Ïe redukovat pﬁedmût památ-

la. ZároveÀ v‰ak nelze moment zahájení stavby

tailu totoÏná. V dochované kresebné a grafické produkci

kové péãe na zacházení s technick˘mi parametry

pﬁíli‰ odsouvat, protoÏe na známé panoramatic-

Václava Hollara jiné vyobrazení zachycující hmotu Malo-

stavby by bylo mylné. Základní tvarová podoba vû-

ké vedutû Václava Hollara z roku 1636 jiÏ vûÏe

stranské radnice není známo. Informace byly ãerpány

Ïí, objem trojvûÏí a kompozice prÛãelí s vûÏemi ne-

ãásteãnû jsou. V˘povûì tohoto ikonografického

z tûchto zdrojÛ: Vladimír DENKSTEIN: Václav Hollar. Kres-

jsou totiÏ hypotézou (domnûnkou, pﬁedpokladem),

pramene nelze podceÀovat ani pﬁeceÀovat, jak

by, Odeon, Praha 1978; Jiﬁí LUKAS, Markéta LAZAROVÁ:

ale doloÏitelnou skuteãností. Z tohoto hlediska

se na obou stranách sporu dûje. Veduta zachycu-

Praha. Obraz mûsta v 16. a 17. století. Soupis grafick˘ch

existující veduty zaniklé stavby poslouÏí dosta-

je nad hmotou budovy stﬁední velkou vûÏ, i kdyÏ

pohledÛ, Schola ludus – Pragensia, Argo, Praha 2002.

2

3

Masson, PaﬁíÏ; c) kolorovaná perokresba z roku 1636,
oproti leptu rozmûrem ãtvrtinová, Grafická sbírka Národ-
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zásadní barokní (asi je‰tû s pozdûj‰ími úpravami)
pﬁestavba a nástavba. Její – patrnû ryze ideologick˘ – dÛvod lze spatﬁovat právû v dobû normalizace
po tﬁicetileté válce, kdy se mohlo jevit jako nezbytné zmûnit dosavadní renesanãní podobu radnice,
která tehdy mohla pﬁedstavovat odli‰nou – napﬁíklad protihabsburskou a protestantskou – ideolo5

gii.“

Pokud tomu dobﬁe rozumím, je zde naznaãeno,
Ïe snaha obnovit „normalizaãní“ barokní vûÏe,
které byly nad Malostranskou radnicí vztyãeny
podle autora citátu zﬁejmû jako v˘raz pokoﬁení
neposlu‰né protestantské Prahy, je eticky pochybná, a mûli bychom se za ni nejspí‰ stydût.
Kromû toho, Ïe historie stavby radnice, vztah
mûsta Malé Strany k panovníkovi a dobové ideologické reálie vÛbec jsou mnohem sloÏitûj‰í, neÏ
je L. Tejmar po svém a zﬁejmû bez hlub‰í znalosti
faktografie interpretuje, nelze z této roviny sporu
vyvozovat nic racionálního. V kaÏdém pﬁípadû platí, Ïe umûleckou a estetickou kvalitu architektury
nelze posuzovat ideologick˘m kádrováním, proto
není ani tﬁeba uveden˘ argument, kter˘ se v dal‰ích modifikacích napﬁíklad s poukazem na císaﬁskou orlici zaznamenanou vedutami na vrcholu

1

stﬁední vûÏe objevuje v rétorice i dal‰ích odpÛrcÛ
6

rekonstrukce, jakkoliv vyvracet a hledat násilnû
jako protiváhu nûjaké disidentské pﬁíbûhy malo7

stransk˘ch radních z období „temna“. Tento arObr. 1. Panorama Prahy, detail Malostranské radnice.

a pﬁesto tvoﬁí harmonick˘ celek hodn˘ nejvy‰‰í

gument je zkrátka irelevantní, lidovû ﬁeãeno mimo

Pﬁedloha: Václav Hollar, 1636, ryl: autor pﬁedlohy, vydal:

ochrany a v extrémním pﬁípadû i obnovy?

mísu.

Mattheus Merian ve Frankfurtu nad Mohanem 1650.
Detail byl skenován z originálu leptu ve sbírce grafiky
Muzea hlavního mûsta Prahy, inv. ã. 1.

Nebezpeãí precedentu
Jednou z námitek odpÛrcÛ rekonstrukce, jeÏ

■ Poznámky

nelze bagatelizovat, je nebezpeãí precedentu, kte-

5 Lumír TEJMAR: Co lze oãekávat od památkové dílny

ré navíc od okamÏiku platnosti souãasného sta-

k malostranské radnici, pﬁíspûvek do diskusního fóra Ná-

Pokud odpÛrci rekonstrukce vûÏí podrobn˘m

vebního zákona vzrostlo. Pﬁesto se domnívám, Ïe

rodního památkového ústavu, rubrika Národní památkov˘

rozborem vypozorovali slohov˘ posun mezi pozdnû

jde o problém spí‰e teoretick˘. Aby rekonstrukce

ústav obecnû, 30. 4. 2007, www.npu.cz; v textu je naráÏ-

renesanãním tvaroslovím hlavního prÛãelí radnice

vûÏí mohla b˘t povaÏována vÛãi jinému stavební-

ka na text tzv. pasportu SÚRPMO k domu ãp. 35, kter˘

a vûÏemi, které povaÏují spí‰e za ranû barokní, do-

mu zámûru za nezpochybniteln˘ precedent, musel

byl zpracován pod vedením dr. D. Líbala v roce 1965

mnívám se, Ïe sly‰í trávu rÛst, nebo si to alespoÀ

by mít srovnatelné v˘znamové parametr y. I kdyÏ

a v kapitole Smûrnice pro asanaci a rekonstrukci jedno-

pﬁejí. Ale i kdyby zde slohov˘ v˘vojov˘ zlom byl tak

nelze vylouãit, Ïe se takov˘ zámûr najde, povaÏuji

znaãnû rehabilitaci vûÏového prÛãelí radnice doporuãil.

nepﬁehlédnuteln˘, co to znamená pro ná‰ spor?

riziko plynoucí z této námitky za spí‰e nízké.

6 David OTÁHAL: K nûkter˘m nepﬁesnostem v záznamu

Na to nedokáÏu pﬁijít! Kompozice prÛãelí radnice

z odborné dílny k obnovû vûÏí, pﬁíspûvek do diskusního

s vûÏemi, jak je známa z vedut, nevykazuje Ïádnou

Tﬁi v˘‰e uvedené argumenty nazvané zjednodu-

slohovou ãi estetickou disharmonii, která by re-

‰enû hypotéza, pÛvodnost vûÏí a nebezpeãí prece-

mátkov˘ ústav obecnû, 21. 5. 2007, www.npu.cz.

konstrukci bránila. RovnûÏ tak vûcné konstatová-

dentu jsou jediné z arzenálu odpÛrcÛ rekonstruk-

7 „Po bitvû bûlohorské ukryli evangeliãtí radní ve sklípku

ní, Ïe mezi dokonãením stavby prÛãelí a zaháje-

ce, které mají, dle mého názoru, racionální a vûcn˘

ve zdech radnice vzácnou knihovnu, kterou Václav Vﬁeso-

ním stavby vûÏí uplynul interval pﬁibliÏnû jednoho

základ. Následující argumenty jsou zaloÏeny uÏ jen

vick˘ z Vﬁesovic obci odkázal roku 1583, a proslul˘ malo-

desetiletí, není dÛvodem k rezignaci na rekon-

na demagogick˘ch tvrzeních a ãisté dojmologii.

stransk˘ kancionál z roku 1572…“. Cyril MERHOUT, cit.

strukci a tím ménû spekulace, zda vûÏe uÏ obsa-

v pozn. 1, s. 91.

hoval pÛvodní projekt dosud nedoloÏeného auto-

Císaﬁská orlice – porobená Praha

ra prÛãelí, ãi byly tímto, pﬁípadnû jin˘m tvÛrcem

Lumír Tejmar ve svém diskusním pﬁíspûvku na

vyprojektovány dodateãnû. Kolik velk˘ch staveb

fóru NPÚ napsal tato znepokojivá slova: „Co totiÏ

v Praze vznikalo v dílãích fázích, v del‰ích ãaso-

SÚRPMO Praha v ãervenci 1965 doporuãilo k re-

v˘ch intervalech a vy‰lo z tvÛrãí dílny více autorÛ,

konstrukci… není renesanãní fáze, n˘brÏ nejspí‰e

318

fóra Národního památkového ústavu, rubrika Národní pa-
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Proã? Uveìte dÛvod!

se do zdí radnice nûkdy urãitû vrátí úﬁadování mûst-

hlavní konzervátor) a jejich ideov˘ch pﬁátel z gene-

Do kategorie demagogií bych ráda zaﬁadila

ské samosprávy, i kdyÏ ani to vylouãit nelze, budo-

race pﬁeváÏnû dne‰ních ‰edesátníkÛ, sedmdesát-

i striktní poÏadavek odpÛrcÛ rekonstrukce vûÏí,

va postavená jako radnice radnicí historicky a typo-

níkÛ, pro kterou zku‰enost s rekonstrukãní praxí,

aby byl jasnû deklarován její smysl, úãel, idea, ne-

logicky zÛstává, dokud bude stát. Stejnû jako hrad

zejména v rámci líbalovského SÚRPMO, zdaleka

boÈ teprve nezpochybnitelná a v‰eobecnû uznaná

hradem, zámek zámkem ãi ma‰tal ma‰talí.

nebyla tabu. V rovinû Národního památkového

oprávnûnost dÛvodu rekonstrukce mÛÏe otevﬁít

b) „VûÏe v podobû, v jaké mají b˘t obnoveny,

ústavu jde tudíÏ také tak trochu o rebelii mlad‰í

10

a dosud spí‰e nevysly‰ené generace a jejího ideo-

v jejichÏ okruhu i nejzarytûj‰í odpÛrci rekonstrukcí

Ano, pﬁepoãítejme to: mezi pﬁedpokládan˘m za-

vého okruhu. AniÏ bych chtûla vûcnou rovinu sporu

zanikl˘ch památek pﬁipou‰tûjí v rámci památkové

poãetím stavby vûÏí a dne‰ní dobou uplynulo 379

o rekonstrukci vûÏí marginalizovat, z tohoto úhlu

cestu k realizaci. Existuje v˘ãet legitimních dÛvodÛ,

byly na radnici krat‰í dobu, neÏ na ní nebyly.“

8

péãe moÏnost realizace takového zámûru, ale

let (2007 minus 1628). VûÏe existovaly, aÈ ve

pohledu má úlohu jen zástupného problému. Vím,

prakticky Ïádn˘ z nich nelze ani s pﬁimhouﬁen˘ma

stavbû, v pÛvodní, ãi zmûnou zastﬁe‰ení defor-

Ïe tento mÛj postﬁeh budou ãíst obû názorové stra-

oãima na Malostranskou radnici naroubovat. Nejde

mované podobû 198 let (1826 minus 1628);

ny s nelibostí, ale nemohu jinak, nad lok ãistého

o památku zaniklou Ïivelnou katastrofou, havárií ãi

z toho v dokonãené a neporu‰ené podobû 103,

vína není.

váleãn˘mi událostmi, nelze ani tvrdit, Ïe by si ob-

respektive 129 let (1743, respektive 1769 mi-

novu vûÏí vyÏádal veﬁejn˘ zájem, Ïe by souãasn˘

nus 1640);

stav radnice byl hrubou památkovou závadou nutnû

minus 1826). NechÈ si z tûchto poãtÛ kaÏd˘ vy-

Nelze jiÏ pochybovat o tom, kdo má v tomto

Ïádající nápravu nebo Ïe by si snad rekonstrukci

bere, co se mu hodí. Má v‰ak porovnávání da-

sporu o rekonstrukci vûÏí navrch. To se budete

vûÏí vynucovala funkãní potﬁeba objektu.

11

vûÏe jiÏ neexistují 181 let (2007

Pouãení na závûr

n˘ch ãasov˘ch úsekÛ v na‰em pﬁípadû jakoukoliv

divit! Nikdo a zároveÀ v‰ichni. Ve‰keré argumen-

Ano, je tﬁeba pﬁiznat, Ïe do Ïádné kategorie

hodnotu? Morální? Vûcnou? Estetickou? Je dílo

ty odpÛrcÛ a zastáncÛ mohou b˘t pﬁebity stejnû

z takto stanoven˘ch radnice nepasuje. TakÏe od-

Vítûzslava Nezvala spí‰e hodno vydání neÏ dílo Ji-

úãinn˘mi protiargumenty. Îádná legislativní nor-

pÛrci v tomto bodû vítûzí? Neradujte se pﬁedãasnû.

ﬁího Wolkera, protoÏe Nezval Ïil déle a víc toho

ma není dost konkrétní, aby rekonstrukci bránila,

Stejnû tak jako v˘jimka potvrzuje pravidlo a poãet

napsal?

i kdyÏ podle v‰ech moÏn˘ch ji lze zpochybnit.

planet obíhajících kolem Slunce stále nelze pova-

c) Oponenti dostavby vûÏí se du‰ují, Ïe jim vû-

Nûkdo ale pﬁesto musí tento zápas vyhrát!

Ïovat za ukonãen˘, ani v˘ãet obvykl˘ch a legitim-

Ïe na prÛãelí radnice nikdy nechybûly a nechybí.

Buì se vûÏe postaví, nebo ne. ZáleÏí jen na tom,

ních dÛvodÛ rekonstrukce nemusí b˘t vyãerpávající

VûÏe jiÏ nejsou souãástí kolektivní Ïivé pamûti,

jestli osoba, z jejíchÏ rukou vzejde závazné roz-

a nemûnn˘, zvlá‰tû proto, Ïe jej zpravidla sestavo-

protoÏe neÏijí ani pamûtníci, ani pamûtníci pa-

hodnutí, patﬁí k zastáncÛm, ãi odpÛrcÛm vûÏí, ne-

vali a vym˘‰leli ideoví oponenti ve‰ker ˘ch rekon-

mûtníkÛ, a i proto, zdá se, se veﬁejnost k jejich

bo kdo ji v klíãov˘ okamÏik ovlivní. Tolik slov,

strukcí, kteﬁí z podstaty svého názoru pﬁipou‰tûjí

moÏné obnovû staví dosud docela lhostejnû.

obnovu zaniklé památky jen ze zcela extrémních

To v‰e je nepochybnû pravda. Ale téÏ naopak: ob-

dÛvodÛ, a pro její realizaci, kterou si ov‰em ve sku-

hájci dostavby se du‰ují, Ïe jim vûÏe na prÛãelí

teãnosti vÛbec nepﬁejí, proto nastavují nejpﬁísnûj‰í,

v˘raznû chybí, dokonce natolik, Ïe radnici v dne‰-

■ Poznámky

aÏ nesplnitelná kritéria.

ní podobû povaÏují za architektonické torzo. Na-

8 Na obdobné téma se uskuteãnila 20.–21. 3. 2007

Pﬁesto se domnívám, Ïe z pozic památkové pé-

víc zámûr rekonstrukce trojvûÏí má podle jejich

konference s názvem Rekonstrukce nebo konzer vace?

ãe není tﬁeba sloÏitû vym˘‰let a násilnû formulo-

zku‰enosti potenciál vyvolat intenzivní veﬁejn˘ zá-

Poﬁadatel Studio Axis, spolupoﬁadatel Národní památko-

vat Ïádnou novou, zvlá‰tní kategorii pﬁípustnosti.

jem, doprovázen˘ pochopitelnû jak nevybíravou

v˘ ústav, Praha, Masarykovy koleje. Ke konferenci byl vy-

V na‰em pﬁípadû jde o zámûr stavby (aÈ je auto-

kritikou, tak nad‰ením, a stát se vzhledem k své-

dán sborník pﬁíspûvkÛ, v nichÏ jsou kritéria obnovitelnos-

rem nápadu kdokoliv), kter ˘ investor pﬁedkládá

mu v˘znamu celospoleãensky sledovanou akcí.

ti

12

k památkáﬁskému posouzení. Îe se toto posou-

a pﬁitom je v‰e tak prosté…

zaniklé

památky

v

ãláncích

nûkolika

autorÛ

specifikována. Kritéria téhoÏ se objevují i v závûrech

zení zvrtlo v názorov˘ spor dvou protichÛdnû ar-

Úvaha o pozadí sporu

z Diskusního panelu k zam˘‰lené rekonstrukci vûÏí Ma-

gumentujících stran, je nám v‰em dobﬁe známo,

KdyÏ proãítám a probírám na zmínûném diskus-

lostranské radnice v Praze, kter˘ byl uspoﬁádán v rámci

vÏdyÈ o tom je nakonec cel˘ tento text a blok

ním fóru argumenty odpÛrcÛ rekonstrukce vûÏí,

6. specializované konference stavebnû-historického prÛ-

ãlánkÛ, kterého je souãástí. TakÏe na otázku proã

které obãas sklouznou k mírnû hysterické dikci,

zkumu ve dnech 5.–8. 6. 2007 v Litomy‰li. Viz www.svor-

ano? odpovídám symetricky proã ne? a doporu-

tu‰ím v nich jednoho spoleãného jmenovatele,

nik.cz.

ãuji: vraÈ se na zaãátek a ãti znovu, neboli da ca-

jenÏ je podle mne klíãem k hlub‰ímu pochopení

9 Viz pozn. 6.

po al fine.

v˘voje a podoby celého stﬁetu: nejde totiÏ jen

10 Viz pozn. 6.

o metodologick˘ souboj mezi zastánci pﬁísné

11 Dokonãení vûÏí hypoteticky pﬁedpokládám k roku

„Dojmologie“

konzervace na stranû jedné a tolerantnûj‰ího

1640. Není známo, kdy bylo zastﬁe‰ení stﬁední vûÏe sne-

Jako reprezentanty rétoricky úãinné skupiny

restaurátorského pﬁístupu na stranû druhé, jak

seno a upraveno do jednoduchého jehlanu. Naposledy je

„dojmologick˘ch“ argumentÛ odpÛrcÛ vûÏí uvedu

se na první pohled zdá. Jde souãasnû o prokla-

kompletní trojvûÏí zaznamenáno na vedutû J. J. Dietzlera

tﬁi nejãastûj‰í.

maci generaãního názoru památkáﬁÛ a dal‰ích

z roku 1743, HuberÛv plán z roku 1769 zase poprvé zo-

odborníkÛ spolupracujících s památkovou péãí,

brazuje upravenou variantu.

radnice a nikdy uÏ nebude.“ To je argument s pro-

kteﬁí jsou spí‰e v první polovinû svého produktiv-

12 Interpretováno z textu závûrÛ Diskusního panelu k za-

minutím mladého ãlovûka, kter˘ má pﬁirozenou ten-

ního vûku (to v‰ak není bezv˘hradnou podmín-

m˘‰lené rekonstrukci vûÏí Malostranské radnice v Praze,

denci zamûÀovat nyní a navÏdy ãi není a nikdy ne-

kou), ale pﬁedev‰ím se cítí v zásadní opozici k ná-

kter˘ byl uspoﬁádán v rámci 6. specializované konference

bude. Netﬁeba jej pouãovat, jak je tento pocit

zorov˘m

stavebnû-historického prÛzkumu ve dnech 5.–8. 6. 2007

myln˘, ãas to udûlá sám. AniÏ bych chtûla tvrdit, Ïe

Národního památkového ústavu (generální ﬁeditel,

a) „Do‰lo k promûnû funkce objektu, není to jiÏ
9

v˘chodiskÛm

souãasného

vedení

v Litomy‰li. Viz www.svornik.cz.
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Malostranská radnice, tﬁi vûÏe

da staveb i svÛj symbolick˘ v˘znam. V dne‰ní dobû

obecní vyhlá‰ka nebo mezinárodní úmluva. S tím by

a schizofrenie památkové péãe

v‰ak jiÏ celé ﬁadû tûchto v˘znamov˘ch rovin vût‰ina

mûl jít ruku v ruce urãit˘ siln˘ my‰lenkov˘ názor a po-

(fiktivní rozhovor památkáﬁe se sebou sam˘m,

z nás nerozumí a stavby se tak staly pﬁedev‰ím vûcí

stoj. Pravidla ale není moÏné mûnit bûhem hry, podle

otázky pokládal a sám si na nû odpovídal autor

estetického proÏitku podmínûného dobou, zku‰enost-

toho, jak se hodí, ãi nehodí. Stejnû jako není moÏné ká-

pﬁíspûvku)

mi a vzdûláním. Nemám pocit, Ïe by souãasn˘ stav té-

zat pravdu a pﬁitom Ïít ve lÏi. A s dostavbou Malostran-

to budovy nûkomu vadil. V˘jimkou je urãit˘ okruh lidí,

ské radnice mám pocit, Ïe zde cosi skﬁípe. Pro stejná

kteﬁí to vnímají jinak. Ti jsou v‰ak podle reakcí v na-

pravidla, která podobné vûci neumoÏÀují, se hledají me-

prosté men‰inû. Bylo naznaãeno, Ïe je to moÏná i ge-

zery, jeÏ by to umoÏnily. Cel˘ tento kﬁehk˘ systém je tak

neraãní pohled na vûc, kdy vût‰inou mlad‰í generace

najednou úãelovû relativizován, Ïe nûkdy mÛÏe platit,

povaÏuje tento nápad za zbyteãn˘ projev památkového

jindy nemusí. Je to jako v celé dne‰ní spoleãnosti.

Petr ·TONCNER

Kam kráãí památková péãe?
To dnes asi málokdo tu‰í.
Myslíte, Ïe památková péãe mÛÏe b˘t dnes pro oby-

A co kdyÏ se nástavba realizuje?

ãejné lidi srozumitelná a uchopitelná?

estetismu. Mám pocit, Ïe mlad‰í generace chce vûci

Památková péãe pﬁestala b˘t uchopitelná jiÏ v dobû

ﬁe‰it na základû pravidel, faktÛ a skuteãné spoleãen-

Pak navrhnu vytvoﬁit pﬁi Magistrátu hlavního mûsta Pra-

svého vzniku a tento rozpor se neustále prohlubuje.

ské potﬁebnosti. Nepﬁipou‰tí princip dojmologie a zná-

hy sbor expertÛ pro zkrá‰lování památek. OdÛvodnû-

Jedná se o natolik mnohovrstevnat˘ obor, Ïe pﬁestal

silÀování pravidel podle toho, jak se hodí, nebo neho-

ním bude zv˘‰ení turistického ruchu a atraktivity mûsta,

b˘t v souvislosti s neustále se zvy‰ující specializací

dí v konkrétním pﬁípadû. Navíc to v‰e ﬁe‰íme v dobû,

publicity památek i zv˘‰ení zájmu veﬁejnosti. Jako pod-

v‰ech oborÛ lidské ãinnosti srozumiteln˘ nejen pro lidi

kdy stát není schopen pﬁispût minimální ãástkou na

klad budou slouÏit historické veduty, LangweilÛv model,

mimo tento obor, ale i pro samotné památkáﬁe.

záchranu ﬁady cenn˘ch památek.

staré pohlednice a fotografie. Dohledávání star˘ch plá-

DokáÏete alespoÀ ﬁíci, jestli smûﬁuje spí‰e ke kon-

Zﬁejmû stále nedokáÏeme odolat star˘m kresbám

nÛ nebude nutné, to by celou záleÏitost jenom protaho-

zervativní ochranû památek, nebo k jejich pseudohis-

a fotografiím a svÛj sen o historické krajinû chceme

valo a komplikovalo. V˘sledkem práce expertÛ bude po-

torické estetické adoraci?

proÏít v reálném ãase a místû.

drobná dokumentace, kde a jak se dá která památka

To je kategorie historicky a v˘vojovû promûnlivá. V mi-

Souhlasím. MoÏná nás nudí ty malé ploché obrázky

vylep‰it. Souãástí by mûla b˘t i dopﬁedu pﬁipravená pre-

nulosti se realizovala ﬁada men‰ích i vût‰ích rekon-

v kníÏkách a na fotografick˘ch papírech, kde nemÛÏe-

cizní argumentace, jak se vyhnout pﬁípadné kritice.

strukãních prací, které vycházely ze snahy pﬁiblíÏit

me nakouknout za roh, natoÏ z druhé strany. NemÛÏe-

V pﬁíloze bude obrázek historického stavu.

a ukázat lidem, jak taková památka mohla kdysi vy-

me si pﬁed nû stoupnout a b˘t ohromeni jejich skuteã-

padat. Zpoãátku to byly rekonstrukce spí‰e ideální,

n˘m mûﬁítkem, pÛvabem a krásou. BohuÏel dokonalá

Co ostatní ãásti republiky?

pozdûji rekonstrukce vycházející ze zdánlivû skuteã-

virtuální realita, která by tyto záÏitky dokázala poskyt-

Po odsouhlasení nástavby Malostranské radnice by

ného stavu zanikl˘ch ãástí památky na základû histo-

nout, je zatím otázkou pouze filmového sci-fi. Ale vû-

mûl b˘t pro „zbytek“ republiky zﬁízen obdobn˘ sbor ex-

rick˘ch vyobrazení a star˘ch plánÛ. I kdyÏ asi z velké

ﬁím, Ïe v pﬁí‰tím století se toho zájemci urãitû doãkají.

pertÛ pﬁi ministerstvu kultury. Zde budou vytipovány

ãásti nemÛÏeme pochybovat o dobrém úmyslu z po-

Prozatím si tedy musíme vystaãit s poãítaãovou vizua-

zejména hradní zﬁíceniny, které se dají dostavût. Ko-

hledu dané doby, ﬁada tûchto rekonstrukcí dnes pÛ-

lizací a dostavbami.

nec koncÛ, typologicky se pﬁece jedná o hrad a na po-

Bavíme se stále jen o konkrétní stavbû a o Praze.

ﬁádn˘ hrad patﬁí poﬁádná stﬁecha.

sobí rozpaãit˘m a neÏiv˘m dojmem. Putovat ãasem

Nepﬁipravujeme se rekonstrukcemi zaniklého stavu

nazpût zatím nemÛÏeme a ani oÏivovat mrtvoly neu-

tak trochu o pﬁíbûhy, jist˘ druh tajemna a prostor

Teì v‰ak trochu váÏnûji. Praha je sv˘m zpÛsobem stát

míme. Proto se také s nov˘m pohledem na hodnotu

pro na‰i pﬁedstavivost ve snaze napravit nespravedli-

ve státû a památková péãe zde funguje trochu odli‰-

památek od tûchto rekonstrukcí zaãalo upou‰tût. Pa-

vou a temnou historii z pohledu na‰í spravedlivé

n˘m zpÛsobem. Ale památková péãe není jen vûcí Pra-

mátka zaãala b˘t respektována v celém svém histo-

a osvícené souãasnosti?

hy a nejv˘znamnûj‰ích hradÛ a zámkÛ. Je to pﬁede-

rickém v˘voji, kter˘ jí nûco dal a nûco zase vzal. Pﬁed-

Urãitû ano. Ale to je vûc sloÏitûj‰í a záleÏí na vnímání

v‰ím vztah k vlastní historii a kultuﬁe, kter˘ by mûl b˘t

mûtem ochrany a hranicí moÏného návratu se stal

a osobnosti kaÏdého z nás. A jak bylo ﬁeãeno, památko-

pûstován a Ïiven od nejmlad‰í generace. Je to i vztah

poslední hodnotn˘ dochovan˘ stav. Ale jak ukazují nû-

vá péãe je Ïiv˘ a neustále se vyvíjející organismus, kter˘

ke zdánlivû obyãejn˘m vûcem, kter˘mi jsme obklopeni

které pﬁíklady a námûty z poslední doby, rekonstrukã-

vstﬁebává nejrÛznûj‰í podnûty. Je takov˘m zrcadlem své

a dot˘kají se kaÏdého z nás. Bez tohoto vztahu nebu-

ní snahy u nûkteré ãásti odborníkÛ pﬁekvapivû stále

doby. Skoro to vypadá, jako by si star‰í generace uvûdo-

de moci státní památková péãe úspû‰nûji fungovat.

je‰tû pﬁeÏívají.

movala poslední pﬁíleÏitost mûnit osud dûjin, zaÏít svÛj

NemÛÏe to b˘t záleÏitostí pﬁepjatého estétství, ale

nenaplnûn˘ sen z mládí a vstoupit do historie. Je pﬁitom

kaÏdodenní práce vycházející z jasného, srozumitelné-

lostranské radnici?

paradoxní, ale i zákonité, Ïe nenaslouchá hlasu genera-

ho principu a z prost˘ch maliãkostí.

Zámûr dostavby vûÏí na Malostranské radnici je sa-

ce mlad‰í, která má s názorem sv˘ch pﬁedchÛdcÛ pro-

Chcete závûrem dodat nûco na svoji obhajobu?

mozﬁejmû v˘znamné téma, které tento problém oÏivilo

blém a vyhraÀuje se proti nûmu. Pak si logicky musíme

Problém dostavby Malostranské radnice není skuteã-

a postavilo proti sobû v názorech na dostavbu ﬁadu

poloÏit otázku, pro koho to vlastnû chceme stavût, po-

n˘ problém památkové péãe. Zjevil se znenadání a ne-

odborníkÛ.

kud o to mlad‰í generace nestojí. Zb˘vá tak vysvûtlení

ãekán jako ledová kra pﬁed Titanikem. Dodnes se ﬁada

o naplnûní vy‰‰ího poslání, pﬁesvûdãení o vlastní prav-

ménû informovan˘ch lidí domnívá, Ïe to snad nemÛÏe

dû, splnûní snu, postavení pomníku…

b˘t ani my‰leno váÏnû.

Myslíte tím také rekonstrukci vûÏí na b˘valé Ma-

V ãem spatﬁujete hlavní pﬁedmût sporu?
Pﬁedev‰ím v tom, zda máme právo dostavovat památky podle star˘ch obrázkÛ do stavu, kter˘ zanikl témûﬁ

Kdo nám dává tu moc rozhodovat a mûnit vûci, které

Trvám na tom, Ïe dostavba vûÏí je neobhajitelné pa-

pﬁed dvûma staletími, aniÏ by tu byla nûjaká opravdu

jsme zdûdili a za jejichÏ dal‰í osud cítíme zodpovûd-

mátkáﬁské estétství a nemá s památkovou péãí nic

v˘znamná spoleãenská objednávka. Navíc se ukazuje,

nost? Je to vzdûlání, zku‰enost, stáﬁí, postavení, úﬁad,

spoleãného. Úvahy o tomto zámûru by mûly skonãit

Ïe nástavba radnice je záleÏitostí aÏ o nûco mlad‰í

mládí, pokora, entuziasmus, zákony, nebo nûco jiného?

v análech akademick˘ch diskusí. Schválením toho zá-

etapy. Moje odpovûì proto zní: nemáme! Îijeme v jiné

Od v‰eho kousek. K tomu je dÛleÏité pﬁidat jistou po-

mûru ztratí státní památková péãe dal‰í ambice stát

dobû, v jiném kontextu a v jiném vnímání hodnot.

tﬁebnou míru vkusu, citu a taktu. Ale urãitá pravidla

se seriózním samostatn˘m oborem.

Sv˘m architektonick˘m a v˘tvarn˘m ﬁe‰ením mûla ﬁa-

vzniklá na základû konsensu platit musí. AÈ je to zákon,
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Dûkuji za rozhovor.
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