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V posledním čtvrtletí loňského roku
přibylo do evidence Národního památkového ústavu přes 20 nemovitých kulturních památek. Ministerstvo kultury za ně prohlásilo mimo
jiné kostel v Ústí nad Labem-Předlicích, stáčírnu pramenů v Klášterci
nad Ohří, kamenný most v Sedlčanech, bývalou školu v Těchonicích
nebo krematorium v Praze-Motole.
Památkami se staly železniční most

Jsem proto rád, že i v dnešní neklidné době můžeme i my stále
pomáhat historické hodnoty poznávat, pečovat o ně nebo hledat
inspiraci. Kromě časopisu to jsou
znovu setkání na konkrétních
místech. Jedním z nich je i projekt MÁME VYBRÁNO, jehož součástí je konference s podtitulem:
o odvaze, inspiraci a vizích.
Po 10 letech přicházíme s celkově novým pojetím. Účastníky nezveme na přednášky, ale
k diskuzi s výjimečnými osobnostmi, s majiteli památek, architekty a dalšími odborníky.
Vybrali jsme a pozvali odvážné
jedince, kteří byli za svůj přístup
oceněni v nejrůznějších soutěžích. Tito lidé jsou připraveni sdílet své zkušenosti s vámi.
Přijďte se inspirovat do dominikánského kláštera v Praze.
Podrobný program najdete na:
www.mamevybrano.cz
Těším se na setkání.
Aleš Kozák

w w w . propamatky . cz

Více než 90 běžně nepřístupných
objektů na území celého hlavního
města se zdarma otevře o víkendu
21. a 22. května v rámci festivalu

Open House Praha. Kromě pestré
palety budov různých architektonických stylů si organizátoři chtějí
připomenout i letošní kulatá výročí
narození některých významných
architektů, jakými byli Jože Plečnik,
Pavel Janák či Vojtěch Ignác Ullmann. V týdnu od 16. května bude
připraven také bohatý doprovodný
program. Zapojit se můžete i jako
dobrovolníci.
www.openhousepraha.cz
Archiv Vily Lanna

Památky jsou nejenom cílem
výletů, ale pomáhají nám uvědomovat si, kam patříme a kde
jsme doma. Ať už jde o konkrétní
místo, vesnici, město, nebo širší
celek, krajinu či stát. Někdy zcela jasně, jindy podvědomě, aniž
bychom si to uvědomovali.

OPEN HOUSE PRAHA
2022

Tomáš Sysel

ÚVODEM

nedaleko osady Červená, venkovský
dům v Božanově nebo budova Ministerstva zemědělství v Praze.

KONFERENCE
BROWNFIELDY 2022
Čtvrtý ročník odborné konference
proběhne 16. června v Ostravě.
Nabídne diskuzi soukromé a veřejné sféry o rozvoji nevyužitých
industriálních lokalit. Zabývat se
bude průmyslovým developmentem

na brownfieldech v udržitelné éře.
Představí problémy i úspěchy moravskoslezského regionu, jehož budoucnost je s rozvojem brownfieldů
úzce spjatá. Přinese ty nejlepší
příklady transformací a bude hledat
řešení pro lokality, které na svou
druhou šanci teprve čekají.
www.kfbrownfieldy.cz

SPOLUPRACUJEME
ČASOPIS PROPAMÁTKY VYDÁVÁ OD ROKU 2012 INSTITUT PRO PAMÁTKY A KULTURU – NEZISKOVÁ
ORGANIZACE, KTERÁ POMÁHÁ ŠÍŘIT OSVĚTU A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V PÉČI O PAMÁTKY.
REDAKCE DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJE S ŘADOU VÝZNAMNÝCH OBOROVÝCH ORGANIZACÍ:

3

Kryštof Havlice

Petr Vorlík

JARO 2022

HORSKÝ HOTEL A TELEVIZNÍ VYSÍLAČ JEŠTĚD

POŠTOVNÍ A CELNÍ ÚŘAD V PRAZE-KOŠÍŘÍCH Z LET 1980–1987 POCHÁZÍ Z DÍLNY JINDŘICHA MALÁTKA, IVA LOOSE,

(1963–1973) VYPROJEKTOVAL KAREL HUBÁČEK.

JANA FIŠERA A VÁCLAVA AULICKÉHO.

ROZHOVOR S PETREM VORLÍKEM

Vykročit mimo
bezpečnou půdu klišé
Co všechno můžeme dnes označit jako
kulturní dědictví? Jaké místo v něm zaujímá
předrevoluční architektura? Rozhovor o její
hodnotě a důležitosti péče a ochrany jsme vedli
s architektem, historikem a jejím zapáleným
propagátorem.

TEXT KRYŠTOF HAVLICE, JITKA SKOŘEPOVÁ
FOTO 		 KRYŠTOF HAVLICE, PETR VORLÍK

V současnosti se intenzivně věnujete
široké problematice předrevoluční
architektury. Jak jste k této specializaci dospěl?
Postupně. Při studiu na Fakultě architektury jsem nejdříve tíhnul díky
exkurzím, cvičením a výtečným pedagogům – Jiřímu Škabradovi, Janu
Mukovi nebo Michaelu Ryklovi – spíše
k hlubší historii. V chronologicky řazeném cyklu přednášek se jako poslední
zjevil Petr Urlich s jeho zapáleným výkladem o modernismu. To se sečetlo
s obecně pro-modernistickou výukou
architektury, a když se mezi vypsanými tématy přijímacího řízení do doktorského studia objevila 60. léta, bylo
rozhodnuto. Následovalo okamžité
zapojení do velkého grantu a disertace
o kampusu ČVUT. Nejvíc mne zřejmě

nasměrovala práce na knize rozhovorů
s aktéry architektury 60. let. Díky pamětníkům jsem si zřetelně uvědomil,
o jak vrstevnatou dobu šlo a také svoji
latentní předpojatost, se kterou musím jako rodák z velmi normalizovaného průmyslového Děčína pořád trochu
bojovat.
Jsme obecně schopni tuto stavební
etapu vnímat a poté docenit?
Mezi výtkami vůči předrevoluční architektuře často dominuje také kritika
nepřirozenosti a kompoziční nevyváženosti, absence klasické krásy
a vlastně i postmoderní pochybnosti
o relevanci abstraktního výrazu nebo
zprůmyslněného stavebnictví. Jako
bychom stále od architektury očekávali především malebnost a srozumitelnost. Samozřejmě nelze popřít, že
moderna programově usilovala o narušení zavedených pořádků, ve výrazu
sázela na expresivitu a nové stavební
technologie, v urbanismu na vzdušný
solitér atd. Zákonitě pak v historické
struktuře „trčí“. Je v ní trochu z mladické revolty, provokativní revoluce. Ta
ale vychází z vědomí a prožitku hluboké změny společenských souvislostí.
Z přesvědčení o neudržitelnosti starého předprůmyslového světa. A tato
východiska architektury a požadavků
na životní prostor lidí dodnes nepominula. Musíme se proto naučit lépe
a jemněji vnímat okolnosti, za nichž
moderní architektura vznikala, a upravit svůj postoj k ní. Méně kritizovat
velikost předrevolučních staveb, která
vycházela ze společného poválečného
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SKOKANSKÉ MŮSTKY V HARRACHOVĚ VZNIKLY V LETECH 1977–1983, AUTORY JSOU JIŘÍ ŠPIKLA, JAN SUCHÁNEK,

SKLENĚNÁ PLASTIKA OD PAVLA HLAVY A JAROSLAVA

MILOSLAV BĚLONOŽNÍK A HANS-HEINI GASSER.

ŠTURSY V INTERIÉRU NOVÉ SCÉNY

evropského étosu budování sociálního
státu a která proto mnohdy skutečně
razantně vstoupila do drobné historické struktury. A ocenit spíše způsob, jak
si mnozí architekti s tímto konfliktem
a limity zprůmyslněného stavebnictví
poradili. K tomu je potřeba otevřenost
a schopnost vykročit mimo bezpečnou
půdu klišé. Ono vámi zmiňované obecné docenění je totiž zpravidla spíše
subjektivním soudem „líbí/nelíbí“, deformovaným navíc osobní a generační
zkušeností. Někomu je předrevoluční
architektura blízká, jinému méně.
Jsem přesvědčený, že k demokracii
a kultivované společenské atmosféře
pluralita a tolerance neodmyslitelně patří. Ať si každý najde své místo,
které mu vyhovuje a o které bude pečovat, aniž by tím škodil okolí. Nikdo
by neměl silově prosazovat, že „jen
jedna cesta je správná“. Právě v tomto
zklamala jak starší architektura, tak
moderna. V 21. století bychom konečně
mohli zkusit jinou, a sice svobodnější,
ohleduplnější cestu. Méně bořit v zájmu nedostižného ideálu, více pečovat.

ochrany, už byla zbořena a většina
ostatních zničena radikálními, pokleslými stavebními úpravami, zejména
zateplením průčelí a výměnou interiérů. Péče o fyzický stav, běžná každodenní údržba a dlouhodobé, koncepční
plánování rozpočtů nejsou v tuzemsku
silnou stránkou. Což platí dvojnásob
u předrevoluční architektury, která
se „přeci jen boří nebo kompletně
a radikálně přestavuje“. Nezřídka
s jasně deklarovaným záměrem odstranit jakékoliv stopy „socialistického
původu“ navzdory skutečnosti, že její
architektonické pojetí lze zpravidla
nekonfliktně charakterizovat zcela
apoliticky jako mezinárodní styl, bruselský styl, brutalismus, postmodernu
a podobně. Ve výsledku je jasné, že
když na jednu misku vah položíme tyto
„problémy“ a na druhou misku zatím
jen malý celospolečenský tlak a absenci vůle k hájení skutečně veřejného
zájmu, výslednice zpamátnění se nakloní zpravidla nepříznivým směrem.
Když připočteme náročný a dlouhý
legislativní proces, v české společnosti
a politice stále nepochopitelně malou
podporu kultury ve srovnání třeba
s průmyslem, dopravou a obchodem,
jak hezky odhalila pandemie, pak
nelze čekat zázraky. A přiznejme si, že
svou roli hraje i dlouhodobé přetížení
ministerstva, absence celospolečenské shody a v důsledku nečinnost ve
věci předrevoluční architektury.

Profesor Rostislav Švácha varuje
před nevratnou ztrátou předrevoluční architektury a srovnává její
nedostatečnou památkovou ochranu
s pomalým doceněním funkcionalistických staveb v 60. letech minulého
století. Je situace tak vážná?
Ano. Dokonce mnohem horší. Když se
o funkcionalismu začalo seriózně hovořit jako o hodnotné historické vrstvě
a změna pohledu se promítla i do jeho
památkové ochrany (navzdory tehdy
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PETR VORLÍK

► architekt a historik, působí na

Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT v Praze
► narodil se v Děčíně v roce 1973
► koordinátor Docomomo Czech,

předseda pracovní skupiny pro
poválečnou architekturu při ČNK
ICOMOS
► autor nebo spoluautor řady knih

a výstav o předrevoluční architektuře
► v současnosti hlavní řešitel pro-

jektu Architektura osmdesátých
let v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury
často kontroverznímu politickému
pozadí vzniku těchto staveb), mohlo
se vybírat mezi opravdovými a ještě
autentickými (!) skvosty. My jsme dnes
nezřídka v horší situaci. Řada staveb,
které bychom mohli chápat jako vzorový historický etalon a vhodný objekt

Je nevyhnutelná cesta teoretického
zpamátnění budov této éry?
Prohlášení památkou není zárukou

Kryštof Havlice
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AUTORY MEZINÁRODNÍ A MEZIMĚSTSKÉ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY V PRAZE-ŽIŽKOVĚ Z LET 1969–1979 JSOU

ZA ZÁCHRANU PZO CHEMAPOL-INVESTA V SOUČASNOS-

FRANTIŠEK CUBR, JOSEF HRUBÝ, ZDENĚK POKORNÝ, VLADIMÍR OULÍK A FRANTIŠEK ŠTRÁCHAL.

TI BOJUJE JEHO SPOLUAUTORKA ZDENKA NOVÁKOVÁ.

ničeho. Status památky lze, ač zdlouhavě, zrušit a stavbu zbořit. Nebo prostě jen zbořit a pak zaplatit směšnou
pokutu. Zbořený dům už nikdo v autentické podobě znovu nepostaví. Vyřešeno. Prohlášení památkou může
znamenat prostě jen větší úřední,
resp. odborný dohled. A jeho podoba bývá dosti různá. Všechny procesy a rozhodování jsou přeci o lidech.
A každodenní praktická péče o moderní architekturu nevychází ze srovnání
příliš pozitivně. Nikoliv jen pro nedostatek vůle, ale zřejmě především pro
stále malé procento dobrých referencí
a společenského povědomí. Zatímco
u starších budov jsme ochotni akceptovat, že nebudou splňovat nejvyšší současné energetické a dispoziční
standardy, a přistupujeme k nim zpravidla spíše s pietou, u moderní architektury, a to i u památkově chráněné,
se stále jaksi přirozeně prohlašuje,
„že musí sloužit současnosti a vydělat si na sebe“. A důsledkem je při
přestavbě obvyklá vysoká míra obětování autentické materie, „oholení“
na nosný skelet, v nejlepším případě
repliky průčelí i interiérů, občas repasovaný původní detail, obvykle ale jen
přibližná kopie. Já osobně jsem přesvědčený, že cestou k větší ohleduplnosti by byla inspirace konverzemi
průmyslové architektury. Ty se už staly
standardem a zřejmě stojí i za oblibou
syrové industriální atmosféry v současné architektuře. U konverzí jsme
ochotni akceptovat nedokonalost, vrstevnatost, flekatost, „odhalená střeva“, nevšední míšení starého s novým,

ně následovat, klidně i bez památkové
ochrany.

ale třeba i provozní nebo energetická
úskalí. Nemusí za každou cenu splňovat aktuální módní trendy. Dokonce tyto vlastnosti a nejednoznačnost
vnímáme jako bonus. Nezaměnitelná atmosféra je dokonce tak cenným
artiklem, že ani nepotřebujeme nátlak nebo podporu památkové ochrany, abychom autentické fragmenty
průmyslové minulosti integrovali do
současného interiéru nebo exteriéru
konverze, i když nebudou zrovna sloužit a vydělávat. Svébytnou, cennou atmosféru mohou podobně nabídnout
i předrevoluční stavby. Jejich ničení
nepovažuji ani tak za ztrátu památkovou, ale za promarněnou příležitost.
Stačí třeba hledat jiné alternativní
cesty energetických úspor, například
individuálně navrženým režimem vytápění a využívání stavby, uvědomovat
si obrovskou energetickou náročnost
výroby nových hliníkových fasád a provést výpočet, „kolik ušetřím provozem
po přestavbě versus kolik musím investovat financí i energie do přestavby
a produkce nových materiálů“. Užitečné by bylo také nepodceňovat kvality původních detailů, keramických
nebo dřevěných obkladů, kamenných
podlah, individuálně navržených částí interiérů a podobně. A to vše samozřejmě namíchat s kompatibilní
současnou architekturou. Stát by měl
jít v tomto vzorem prohlášením vybraných staveb za památku (a vlastně
stvrzením, uznáním kvalit architektury této éry), jejich vzornou opravou
a širokou prezentací výsledku. Další
pak budou úspěšný příklad přiroze-

Jaké jsou hlavní slabiny současné
památkové koncepce?
Předrevoluční architektuře škodí
zejména zarputilá a ne vždy soudná
preference rukodělného řemesla,
tradičních kompozičních principů
nebo blokové městské zástavby.
V běžné památkové praxi, ale do
značné míry i v řeči různých úmluv,
chart, legislativy a nakonec i médií
a veřejnosti. Pod pojmem památka
tak stále vidíme spíše tu starší, „tradiční“ architekturu, maximálně meziválečný funkcionalismus. Chápání
slov paměť, dědictví a péče by se ale
už po více než 100 letech od počátku
modernismu mělo konečně rozšířit.
I modernismus se všemi jeho aspekty
a etapami je kulturním dědictvím.
Památková ochrana by měla pěstovat
a podporovat kulturní dědictví nikoliv
selektivní optikou, ale jako zhmotněný doklad doby, jejích hodnot, přístupu, společenských a technologických
možností, nevymezovat minulost na
„šťastná“, společensky přijatelná
období a ta zapovězená. Teoreticky
jsou sice tato široká východiska už
částečně nastavena, praxe ale pokulhává. Výmluvně je to vidět na jakémsi
městském památkovém purismu.
U chráněných území jako celků se, na
rozdíl od jednotlivých památek, často
přísně dbá na koncept „malebného
kompaktního území, které reprezentuje určitou éru a společenské mechanismy“. Každá vybočující stavba
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OBNOVENÁ VITRÁŽ V NADZEMNÍ ČÁSTI STANICE METRA

OBJEKT ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY MERKURIA VYPROJEKTOVANÝ VLASTIBOREM KLIMEŠEM, EVOU RŮŽIČKOVOU,

VLTAVSKÁ V PRAZE-HOLEŠOVICÍCH Z ROKU 1984

VRATISLAVEM RŮŽIČKOU A MILANEM VAŠKEM BYL POSTAVEN V LETECH 1967–1971.

v takovém souboru je chápána jako
„narušitel k odstranění“. Často to má
své opodstatnění, na náměstí v Telči
nebo v Holašovicích by mne většina
moderních staveb nejspíš také dráždila. Jenže stejně uhlazené, jednotné
alias harmonické prostředí je často
vyžadováno i tam, kde kouzlo a síla
dědictví minulosti spočívá v rozmanitosti. Klasickým případem je centrum
Prahy. Nespočívá snad malebnost
hlavního města v určité roztříštěnosti,
vrstevnatosti, směsi stylů, velikostí
a barevnosti, ve členité morfologii?
Na Národní třídě najdeme jen málo
domů, které mají jednotnou výšku
římsy, uliční čáru, měřítko nebo pojetí
průčelí a parteru. Pestrost je jejím
nejtypičtějším rysem. A přesto se
najde nemálo osob, včetně odborné
veřejnosti, které by z této živoucí, pulzující rozmanitosti rády vytrhly těch
několik staveb postavených ve druhé
polovině 20. století a navrátily tam
„skutečnou, jedinou pravou“ a nutno
dodat nikdy neexistující kompaktní
atmosféru Starého Města.

domí a zažijí hodnoty, s nimiž operují.
U Thermalu už výsledek víceméně
známe a vidíme, že průzkum a projekt
se „minuly jako vlaky jedoucí proti
sobě na dvou kolejích“. U Ještědu
a Nové scény zatím netušíme, co se
bude dít. Do prvotních projektů jsme
měli možnost nahlédnout. Přirozeně
v nich vedle deklarovaného citlivého
přístupu poněkud dominuje ono spojení „musí především sloužit současným požadavkům“. Co budou ale další
fáze projektu a realizace znamenat
pro detaily, materiály, atmosféru, které
jsou u těchto komplexních staveb naprosto klíčové, to opravdu netušíme.
Bojíme se samozřejmě hlavně rozpočtů, inflace a obtížného zajišťování
odpovídajících náhrad původních, poměrně exkluzivních materiálů a prvků.
Zkrátka aby po obvyklém „vyčištění“
a provedení základních stavebních
prací zůstal ještě dostatek financí,
energie a času i na skutečně kvalitní,
adekvátní opravy a doplnění interiérů.
Druhou výzvou, především pro nás
samé, je, zda budeme schopni na
základě této mimořádné zkušenosti
dál cizelovat náš přístup ke stavebněhistorickému průzkumu. Standardní
metodiku jsme si totiž museli modifikovat. A podrobná inventarizace prvků
představovala opravdu svébytnou
kapitolu a velké dobrodružství. Časově
i velikostí budov šlo o ohromné výzvy.
Bez nadšení a tolik kritizovaného
aktivismu a osobního nasazení kolegů
by takto podrobné průzkumy ani nešlo
realizovat, natož spolupracovníkům
adekvátně zaplatit.

Spolu s kolegou Miroslavem Pavlem
a týmem spolupracovníků jste vytvořili stavebněhistorické průzkumy
Ještědu, hotelu Thermal a Nové
scény. Jaké výzvy jsou v této oblasti
před vámi?
Největší otázkou je bezesporu, jestli
naše průzkumy skutečně pomohou
k ohleduplnějšímu přístupu projektantů a vlastníků, zda potlačí vlastní
tvůrčí ego a na základě předložených
informací si skutečně do hloubky uvě-

w w w . propamatky . cz

Lze konkrétně charakterizovat,
jakou váhu a úlohu by měla hrát
akademická/odborná sféra v diskuzi
o hodnotách staveb tohoto období?
Akademická sféra hraje naprosto
klíčovou iniciační roli. Upozorňuje
a odhaluje hodnoty, analyzuje a interpretuje, vsazuje do širších než jen
subjektivně hodnotících kontextů,
otevírá oči. V případě předrevoluční
architektury už se to děje bezmála dvě
dekády. Vznikly desítky knih, stovky
článků, výtečné výstavy, odborníci
pořádají komentované prohlídky, přednášky, konference. Dopad můžeme
zatím vidět zejména u mladých lidí,
kteří hledají něco svébytného, osobitého, třeba i trochu provokativního,
něco, s čím se mohou jako svěží, velmi
pluralitní, otevřená generace identifikovat. Musíme si ale také upřímně
přiznat, že odborná obec není příliš
zdatná v prezentování své práce široké
veřejnosti atraktivní a srozumitelnou
formou. V tomto ohledu se dost angažují i různé spolky, místní uskupení
a internetové skupiny, jejichž dopad je
pozoruhodný. Veřejnost se probouzí.
Jak by k docenění předrevolučních
hodnot mohla přispět média?
Lepší, atraktivnější propagací tématu.
Mohla a měla by tvořit spojující článek
mezi odbornou a laickou veřejností.
Má to ale háček – taková média by se
tématu musela věnovat soustavněji
a nereagovat pouze na žhavé kauzy,
nesoustředit se stále dokola na několik dobře známých staveb, autorů,
demolic, kontroverzí, ale hledat i jiné,
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VOJENSKÉ STAVBY V PRAZE BYLY POSTAVENY PODLE

OHROŽENÝ KULTURNÍ DŮM EDEN V PRAŽSKÝCH VRŠOVICÍCH OD ARCHITEKTŮ HANY A DALIBORA PEŠKOVÝCH

PROJEKTU JANA HANČLA V LETECH 1973–1982.

Z LET 1978–1987

méně křiklavé ukázky kvalitní dobové
architektury, vyrazit do regionů,
vyzpovídat méně známé pamětníky.
Naslouchat i jiným než osvědčeným
veřejně známým osobnostem odborné
scény ze zpravidla starší (a přiznejme
si nezřídka předpojaté) generace. Pro
začátek by stačilo, kdyby se každá
předrevoluční stavba netitulovala jako
„brutalismus“, což může u architektury
neznalých čtenářů předem navozovat
negativní reakce. Nebo kdyby tyto
stavby nebyly už v názvech článků
a reportáží automaticky škatulkovány
jako kontroverzní, socialistické,
komunistické, papalášské, obludné,
vítězné v soutěži o nejošklivější stavbu
a podobně.

ústředny na Žižkově, Nádraží Holešovice, kulturního domu Eden, Chemapolu
nebo Merkurie. Zanedbané nebo nevyužívané jsou třeba skokanské můstky
v Harrachově, zázemí přírodního koupaliště Džbán, k prodeji směřuje Celní
pošta v Košířích, radikální přestavba
hrozí kulturnímu domu Repre v Mostě,
městským lázním v Chomutově, tenisovému stadionu Štvanice atd. A to nemluvíme o stovkách staveb, jimž hrozí
jásavé zateplení, výměna pláště, zánik
posledních zbytků interiérů, nástavby
a přístavby nebo prostě jen chaotická,
nedbalá údržba, záplaty a reklamní
smog.

Kryštof Havlice

Jakým konkrétním stavbám hrozí
dnes nejistý osud?
Z dobře známých lze jmenovat plánované demolice hotelu Černigov v Hradci
Králové, telefonní ústředny v Teplicích,
v Praze budovy Vojenských staveb,
výdechu metra na náměstí Jiřího z Poděbrad, mezinárodní a meziměstské

Mohl byste naopak uvést kladné
příklady záchran, obnov nebo nějaký
příběh se šťastnějším koncem?
Skutečně dobrých příkladů je jako
šafránu. V poslední době nás třeba
potěšila úprava autobusového nádraží
Zvonařka v Brně nebo stanice metra
Vltavská v Praze. V obou případech jde
o úsporné očištění a opravu, případně
doplnění, což je ale bohužel jen dů-

sledek provizoria, protože se počítá
s jejich zánikem. Nad stanicí metra
vznikne budova Vltavské filharmonie,
autobusové nádraží se časem v Brně
přesune na jiné místo. Ze starších
pozitivních příkladů lze zmínit ohleduplnou přestavbu Státního výzkumného
ústavu textilního v Liberci na sídlo
krajského úřadu, výměnu pláště na
monobloku Fakulty strojní a Fakulty
elektrotechnické ČVUT v Dejvicích,
opravy ČKD na Můstku a Ústavu
makromolekulární chemie na Petřinách, v obou případech památkově
chráněných budov, nebo „hipsterskou“
revitalizaci městské tržnice v Brně.
Všechny mají své rezervy, ale čiší
z nich schopnost respektovat kvality
původního řešení.
Formuloval byste rád nějaký vzkaz
našim čtenářům?
Základem je vůle k oproštění se od
přednastavených negativních konotací. Když člověk opravdu otevře oči, tak
může mezi záplavou polystyrenového
zateplení nebo unifikovaných současných interiérů a prosklených fasád
zahlédnout tu pravou pozdně moderní
předrevoluční architekturu. A najednou uvidí – ne vždy, ale občas ano –
krásně opracované kamenné podlahy,
autorsky navržené keramické nebo
dřevěné obklady a podhledy, skleněné
mozaiky, bezrámové příčky Zukov,
vzdušné haly a velkorysá schodiště,
jemně plastické, trochu industriální
původní prosklené fasády, v otevřeném
modernistickém urbanismu bující
městskou zeleň…

www . propamatky . cz
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ANKETA

Na velký počin
stále čekáme
Ukazuje už uplynulých 21 let 21. století,
jaká bude jednou zpráva o architektuře
naší doby? Jaké budovy se podle
vás stanou ikonickými a jak vysoko
vyčnívají nad běžnou produkcí?
°
Co vubec
od architektury očekáváme
a co bychom od ní čekat měli? Diskuzní
salon PROPAMÁTKY tentokrát otevírá
široké téma: společně s odborníky
hledáme odpověď na otázku, kde stojí
budoucí památky, na které si budou
hrdě ukazovat naše děti a vnoučata.
Jaká je architektura 21. století?

w w w . propamatky . cz

ROSTISLAV
ŠVÁCHA
HISTORIK
A TEORETIK UMĚNÍ
Jsem zvyklý uvažovat o soudobé architektuře v záběru celých třiceti let. Vaše
otázka naznačuje problém, zda se v naší
architektuře na přelomu tisíciletí něco
důležitého změnilo nebo zda se v ní nevynořily nějaké nové fenomény. A ty se
vynořily – některé jsou pro architekturu
nepříznivé. Obrovský segment produkce obsadily developerské společnosti se stereotypní architekturou, s velkým
vlivem v médiích a se vzrůstající politickou mocí, jejímž projevem je stavební zákon šitý developerům na míru. Trvá
nezájem politických špiček o architektonickou reprezentaci celé společnosti.
Jediná špička, která se o architekturu upřímně zajímala, Václav Havel, už
mezi námi není. Výsledkem je absence významných veřejných novostaveb.
Jiný nový fenomén, naopak kladný, jsou
občanské spolky, které se snaží dobrou architekturu propagovat, v čele
s pražským KRUHem a brněnským 4AM,
a snaha menších a malých obcí objednávat pro sebe dobré komunitní stavby. Pokud pak jde o ikonická díla, vsadil
bych na dvě velké knihovny od ateliéru
Projektil – Národní technickou knihovnu v Praze a Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové – nebo na přestavby
a novostavby od Josefa Pleskota v Dolní
oblasti Vítkovic. Od architektů pak očekávám, že se proti absenci nových veřejných staveb sami začnou bouřit a že se
budou víc věnovat sociálním architektonickým otázkám.

JARO 2022
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ESTER
HAVLOVÁ

LUDĚK
SEKYRA

JULIUS
LUKEŠ

FOTOGRAFKA
ARCHITEKTURY

PODNIKATEL
A FILANTROP

LÉKAŘ, VĚDEC
A CESTOVATEL

Architektura posledních 21 let se od
90. let u nás, myslím, výrazně nezměnila. Postavilo se hodně krásných
domů, ale stavba, která by se mohla
stát ikonickou, jako je třeba Tančící
dům, tady zatím bohužel chybí. Jako
fotografku architektury mě pochopitelně nejvíc zajímá vizuální stránka
budov. Líbí se mi architektura individuálního bydlení, v tom jsme, myslím,
dobří a často i kreativní. Také obnova
některých památek je na velmi slušné
úrovni, například rekonstrukce hradu
Helfštýna nebo dostavba továrny Lasvit. Mám ráda, když se architektura
pohybuje mezi minimalismem a hravostí, je to fotogenické. Osobně bych si
přála, aby se v Čechách konečně podařilo postavit architektonicky kvalitní
a krásnou veřejnou budovu. Mohla by
jí být nová budova České filharmonie?
Uvidíme.

Architektura nejen formuje prostor
svou estetickou funkcí, která v nás
vyvolává pocit krásy či ošklivosti, ale
má rovněž sociální a etickou funkci.
Tím posiluje sounáležitost i komunitu
a symbolizuje hodnoty, které sdílíme.
V porevoluční éře došlo přes řadu počátečních excesů ke zřetelnému zvýšení kvality architektury v porovnání
s předcházejícím režimem. I u nás se
zrodily realizace významných světových
architektů jako Frank Gehry či Ricardo Bofill a vyrostla i řada tuzemských
talentů v tomto oboru. Nicméně mám
pocit, že nezřídka i esteticky kvalitním
projektům schází kontext, integrace do
veřejného prostoru a tím tolik potřebné
poselství sociální soudržnosti. To, co mi
schází ve srovnání s dobou meziválečnou či obdobím na sklonku monarchie,
kdy v krátkém období vyrostly takové
stavby jako Obecní dům, Vinohradské
divadlo, holešovické Výstaviště, Městská knihovna v Praze či hlavní nádraží,
je deficit moderních budov s veřejnou
funkcí. Z nové éry bych pak zmínil především Národní technickou knihovnu,
na jejímž vzniku jsem se mohl podílet.
Mám pocit, že potřebujeme více staveb celonárodního charakteru, ať již to
bude Vltavská filharmonie, či Národní
knihovna. Takový projekt, pokud by se
uskutečnil, by byl důležitým vzkazem
do budoucna a architektonicky tak legitimizoval naši dobu.

Jako lékaře a vědce mě celý život fascinuje harmonické spojení funkční
komplexnosti a přitom kompoziční
jednoduchosti některých biologických
struktur. Kupříkladu „prostá“ dvojšroubovice DNA je schopna v sobě
ukrýt všechny nezbytné informace pro
tvorbu nového života. Domnívám se, že
z dlouhodobého hlediska se symboly
moderní architektury 21. století stanou právě budovy, jejichž projektanti
se nechají inspirovat přírodou kolem
nás. Případně uspějí ti jedinci, kteří
své výtvory s okolní krajinou organicky
propojí anebo jimi vnesou nový život
do architektonicky ignorovaných prostor. Také zabodují ti, kteří dokáží pro
současnost přestavět staré tovární
komplexy v centrech měst, aniž by většinu zbořili. V mysli mi ihned vyvstane
vzpomínka na oblíbenou procházku
po newyorské High Line, visutém parku důmyslně vystavěném na starém
zrezivělém kolejišti, jehož okolí vyplňují smyslné linie budov z dílny Zahy
Hadid.

www . propamatky . cz
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TAKZVANÝ DŮM U KALICHA JE NEPŘEHLÉDNUTELNOU HISTORICKOU DOMINANTOU STŘEŠNÍ KRAJINY MĚSTA.

KOLOROVANÁ PEROKRESBA CARL CZEPELAKA
Z ROKU 1892, PODOBA PŘED RENOVACÍ V LETECH
1830–1835

ZAJÍMAVÉ REKONSTRUKCE

Obnova
střechy a krovu
litoměřického
domu U Kalicha

Městský dům čp. 15 nazývaný též Pod Bání nebo
Pod Kalichem ze 70. let 16. století představuje
jeden z nejcennějších objektů v severních
Čechách. Zaměříme se na náročný proces
rekonstrukce dožilých částí krovové a střešní
konstrukce zahrnující mimo jiné kácení
a dopravu vhodné kulatiny.

TEXT KRYŠTOF HAVLICE
FOTO 		 TESAŘSTVÍ ZDENĚK ORAVEC,
MĚSTO LITOMĚŘICE,
KAMIL PODROUŽEK

w w w . propamatky . cz

Dnešní radnici nalezneme v jižní frontě
domů litoměřického Mírového náměstí
v samém centru památkové rezervace.
Areál tvoří hlavní budova orientovaná
do náměstí a zadní trakt s prostorem
dvora. Pro uliční průčelí jsou v přízemí charakteristické půlkruhové oblouky loubí, výše pak průběžná patrová
římsa, okna rámovaná šambránami

nebo trojúhelný štít zakončující průčelí s kruhovými hodinami a nárožními
věžičkami. Dalším určujícím znakem je
sedlová střecha se stanovým oddílem,
na který přisedá věž kalichového tvaru.
Povrch střechy a oplechování dalších
částí tvoří měděný plech s falcovanými
spoji. Za samostatnou pozornost stojí
nepřehlédnutelná věžní báň ze 70. let
16. století, která je cenná v celoevropském kontextu. Celkový vzhled určuje
především její reprezentativní charakter a společenské ambice vlastníka.
Byla vybudovaná jako vyhlídkový altán.
Ráz objektu s průjezdem a schodišťovou síní udává dodnes patrná renesanční podoba s italskými a saskými vlivy.
Zachovalo se množství uměleckořemeslných prvků, zejména bohatá a hodnotná interiérová výzdoba. Mezi nimi vyniká
například množství kamenných portálů,
maleb, renesančních záklopových stropů nebo hřebínkových kleneb.
V gotickém období se v místě nacházela měřítkem příbuzná stavba, která se
v polovině 16. století stala majetkem
místní významné aristokratické rodiny
Mrázů z Milešovky. Následná výraznější
renesanční přestavba spojená s majitelem Janem Samuelem Mrázem z Milešovky a místním stavitelem Ambrosiem
Ballim přinesla poměrně radikální stavební úpravy. Další změny pak proběhly
ve 30. letech 19. století, kdy došlo mimo
jiné k zásahu do střešní konstrukce
nebo ke snesení atikového patra. Během uvedených prací se partie nesoucí báň nezměnily. Ve druhé polovině

INTERIÉR KONSTRUKCE KALICHU

Tesařství Zdeněk Oravec

11

Tesařství Zdeněk Oravec

JARO 2022

VÁZÁNÍ VORŮ PRO PLAVENÍ DŘEVA A VŠECHNY TESAŘSKÉ PRÁCE PROVÁDĚL ZKUŠENÝ TÝM POD VEDENÍM
ZDEŇKA ORAVCE.

20. století byly do prostoru podstřeší
umístěny ocelové traverzy k vyvěšení
stropu místnosti v nejvyšším patře.
Před přípravou projektové dokumentace výměny střechy byl pod vedením
Kamila Podroužka z Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem zpracován
průzkum a také model vývoje střešní
krytiny. Část mědi pocházela z poloviny 20. století a z prvorepublikového
období. Všechny oddíly vykazovaly nezanedbatelnou historickou uměleckořemeslnou hodnotu. V součinnosti se
specialisty z Národního památkového ústavu byl nejprve navržen postup
upřednostňující výměnu jen nejpoškozenějších prvků krovu vynášejícího
báň. Dožilá měděná krytina byla nahrazena patinovaným opět měděným materiálem v typicky zelenkavé barvě.
Práce související s obnovou dožilých
částí krovu podle projektu architekta Jiřího Jarkovského začaly formálně v lednu 2019 pokácením stromů.
Kulatina zbavená kůry byla následně
svázána do vorů a máčena. Jedna část
v Labi u Českých Kopist, druhá v Zahořanském rybníku. V létě a na podzim
téhož roku mohli lidé přímo na Mírovém náměstí sledovat řemeslníky při
tesání dřeva. V dubnu 2020 byla zahájena samotná obnova částí krovu včetně statického zajištění. Uvedené práce
související s tesáním a montáží dřevěných částí prováděla firma Tesařství
Zdeněk Oravec. Klempířské práce včet-

ně nové měděné krytiny dodala firma
Martin Andráš – klempířství.
Do nově provedené měděné makovice umístěné v nejvyšším místě kalicha
byly v květnu 2021 formou poselství
příštím generacím uloženy: orientační soupis cen, za které se dají pořídit
běžné potraviny a služby v centru Litoměřic, výroční vydání Radničního zpravodaje k 800. výročí založení Litoměřic,
aktuální číslo Radničního zpravodaje,
současná platidla v podobě stokoruny a padesátikoruny, pamětní mince
vydaná k 800 letům Litoměřic, záložka do knihy s fotografií současných
Litoměřic, malý kalendář na rok 2021
a vydání Litoměřického deníku z pondělí 10. května, kde je na titulní straně
umístěna fotografie ze snímání staré
makovice z věže Kalicha. Fáze obnovy
vyšla na téměř devět a půl milionu korun. Byla hrazena z městského rozpočtu a podpořena jedním milionem korun
z Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice.
V současnosti město připravuje v prostoru podstřeší výstavní expozici, která
se stále doplňuje. K vidění budou mimo
jiné zbytky původní střešní krytiny, původní hrotnice a cibule nebo unikátní
malovaný trám. Dokončení expozice je
plánováno na květen, kdy by měla být
představena veřejnosti u příležitosti
slavnostního zahájení turistické sezony. Prezentace bude doplněna videem
mapujícím uskutečněnou obnovu a pojednávajícím o historii domu.
www.litomerice.cz

ZEPTALI JSME SE
Mohl byste uvést zásadní zjištění
a objevy, které posunuly dosud
známé poznání o domě U Kalicha?
Kamil Podroužek, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP v Ústí nad Labem
Od konce roku 2018, kdy jsme zahájili první průzkumy v krovu, jich byla
do současnosti celá řada. Hned v počáteční fázi výzkumu mě překvapila obrácená superpozice věže a krovu
domu. Štenýřová konstrukce renesanční polygonální věže s vyhlídkovou bání je totiž zavěšena na mladším
klasicistním krovu, vynášeném ležatou stolicí. Pietní zachování vyhlídkové věže, která se výrazně projevuje
v siluetě města, mělo patrně již při
přestavbě domu v letech 1832–1834
svůj symbolický smysl, ovšem spořivé tesařské provedení mladšího krovu podstřeší spolu s nekompetentní
úpravou zavěšení věže v roce 1879
vedly na sklonku roku 2018 k havarijnímu stavu základového ukotvení
konstrukce.
Další překvapení mi připravila sama
věž. Při podrobném průzkumu a stavebním zaměření vyšlo najevo, že
měla původně poněkud jinou podobu, než má dnes a také než zachycuje nejstarší známá veduta města
z roku 1602. Štíhlý tubus konstrukce byl po obvodu spirálovitě prolomen
bedněnými sedlovými vikýři, které

www . propamatky . cz
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Tesařství Zdeněk Oravec

Kamil Podroužek
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SOUBOR PAMĚTNÍCH LISTIN NALEZENÝCH V MAKOVICI BÁNĚ VĚŽE BĚHEM RENOVACE STŘECHY

POHLED DO PROSTORU KROVU

osvětlovaly vřetenové schodiště věže.
Stanová střecha, skrývající dnes více
než polovinu věžního tubusu, byla přidána později. Druhotně použité renesanční krokve byly ke sloupkům
tubusu přišroubovány mohutnými železnými šrouby. V té souvislosti je
třeba zdůraznit, že vyhlídková věž nestála na stávajícím místě a také střecha domu vypadala zcela jinak než
dnes, jak dokládají nejen nejstarší vyobrazení domu, ale také stopy starších krovových konstrukcí a pálené
krytiny, otištěné na dochovaných komínech. Soustava dvou sedlových
střech se středovým úžlabím, známá například z takzvaného Gotického
dvojčete v Litoměřicích, byla po obvodu otevřena zděnými sedlovými vikýři, které vytvářely nad druhým patrem
domu jakousi korunu. Analogie tohoto řešení střech se dochovaly na domech Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, Salva Guardy nebo na budově Oblastního muzea
v Litoměřicích. Vyhlídková báň nemá
svým tvarem kalicha nic společného
s utrakvistickou minulostí Litoměřic,
jak bychom si mnozí přáli, ale je nejjižnější dochovanou bání renesančních
vyhlídkových věží tohoto typu. Takové věže lze spatřit v Belgii, Flandrech
či ve městech na pobřeží Severního
a Baltského moře. Mají spojitost spíše
s hanzovním obchodem než s konfesní příslušností.

taci a digitalizaci kulturního dědictví
FF UJEP v Ústí nad Labem poté vytvořil, stejně jako v případě nalezeného torza profilovaného pískovcového
okenního ostění, jeho 3D model. Tomáš Kyncl z DendroLab Brno datoval
za využití nedestruktivní dendrochronologie smýcení dřeva trámu těsně po
roce 1567, což koresponduje s dendrodatací nalezených malovaných prken záklopových stropů i konstrukce
vyhlídkové věže.

Při obnově střešní krytiny domu byl
počátkem roku 2021 nalezen v ma-

w w w . propamatky . cz

kovici věže také rozsáhlý konvolut
pamětních listin. Nejstarší latinsky
psaná je datována do května roku
1669, nejmladší německy psané memorandum a česky psaný výčet prací
pocházejí z roku 1878. Listin se ujala archivářka Ilona Kotyzová a jsou po
restaurování uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
Z hlediska stavební historie domu
jsou ovšem nejhodnotnější nálezy dosud neznámých renesančních
konstrukcí a prvků. Dům nobilitované měšťanské rodiny Mrázů z Milešovky, vystavěný Ambrosiem Ballim
a Francescem Ballim v 70. letech
16. století, byl totiž od 30. let 19. století opakovaně vždy zhruba po 50 letech přestavován a tyto přestavby do
značné míry setřely jeho renesanční
výraz. Nález otisku dřevěného obytného srubu, stejně jako druhotně užitého ostění renesančních oken či
autenticky dochovaných částí záklopových stropů včetně profilovaných
fošen a malovaných prken jsou tak
zásadním přínosem k upřesnění podoby domu a tím i jeho významu. Z tohoto pohledu patří mezi nejcennější
nálezy malovaný trám, který považuji za torzo spodní části skládaného
stropního průvlaku paláce – tedy reprezentativního sálu ve druhém patře domu. Spolu s kolegou Romanem
Švecem z Národního památkového
ústavu v Ústí nad Labem jsme trám
zdobený reliéfní řezbou zdokumentovali. Jan Horák z Centra pro dokumen-

Nalezené artefakty, které restaurovala akademická malířka Dominika
Machačová, budou již od dubna nebo
května tohoto roku k vidění v upraveném podstřeší domu, které se stalo
součástí návštěvnické trasy a prezentačním prostorem interaktivní výstavy o stavební historii a obnově domu,
připravené ve spolupráci města Litoměřice, Filozofické fakulty UJEP v Ústí
nad Labem a firmy Tesařství Zdeněk
Oravec z Pokratic.

V čem spatřujete největší unikátnost
stavby a jak náročná byla fáze obnovy?
Lucie Radová, Národní památkový
ústav, územní odborné pracoviště
v Ústí nad Labem
Je velmi těžké hodnotit památkové kvality domu čp. 15 a neubránit se
řadě památkářských klišé. Dům obsahuje velké množství mimořádně cen-
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Tesařství Zdeněk Oravec

Město Litoměřice
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STAV OBNOVENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY V BŘEZNU 2022

PRŮBĚH TESAŘSKÝCH PRACÍ MOHLI LIDÉ SLEDOVAT V ROCE 2019 NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ.

ných konstrukcí a detailů z období
renesance a baroka. Jedná se například o vstupní portál, renesanční portálky v interiéru, hřebínkové klenby,
renesanční záklopové stropy i fragmenty renesančních a barokních
maleb. Ikonický je ovšem jeho vnější vzhled definovaný zejména unikátní jehlancovou střechou, která
je ukončena vyhlídkovou bání. Kromě netypického tvaru vycházejícího ze specifického konstrukčního
řešení krovu je minimálně ze středoevropského pohledu pozoruhodná i skutečnost, že tato konstrukce je
původní renesanční, dochovaná s minimem pozdějších zásahů.

nátěry. Investor nakonec akceptoval
i požadavek památkové péče na zachování zažitého „obrazu památky“,
a přestože to v době raketového růstu
cen a všeobecného nedostatku materiálu nebylo zrovna snadné, získal pro
krytí spodních partií střechy barevně upravenou měděnou krytinu. Čím
se celá realizace zcela jistě lišila od
ostatních památkových obnov, je nebývalá kvalita řemeslného provedení. S takovou precizností, zručností
a především pokorou a ohleduplností ke všem historickým konstrukcím
a prvkům jsem se za celou dobu své
památkářské praxe nesetkala.

Rekonstrukce takto hodnotných památek je pro všechny zúčastněné
vždy mimořádně náročná. Jsem ráda,
že při ní nakonec převážil velmi pietní přístup – do renesanční konstrukce
báně ani do jejího pláště nebylo zasahováno prakticky vůbec, ve spodních
partiích empírového krovu vynášejícího báň byly lokálně nahrazovány
pouze poškozené prvky a doplňovány
chybějící. Protože původně plánované odstranění kovových prvků ze druhé poloviny 20. století by si vyžádalo
nové zásahy do historické konstrukce, bylo od nich upuštěno i za cenu,
že takzvaná „íčka“ zůstala vizuálně problematickou součástí podstřeší. Z důvodu možných nežádoucích
chemických reakcí nedocházelo ani
k tmelení poškozených míst v dřevěných prvcích nebo k ošetření dřeva

Jak byste z pohledu dodavatele hodnotil náročný proces obnovy?
Zdeněk Oravec, Tesařství Zdeněk
Oravec

Tesařství Zdeněk Oravec

Ke všem opravám a obnovám kulturních památek je nutné přistupovat

individuálně, každý objekt má svoje
charakteristické vlastnosti. To se týká
rozsahu oprav a požadavků pracovníků památkové péče. Nesmíme opomenout vzájemnou týmovou spolupráci
realizační firmy, odborníků na památkovou péči, pracovníků městského
úřadu v Litoměřicích, Centra digitalizace při UJEP Ústí nad Labem a projektanta. Jedna z prvních podmínek
této akce bylo sehnat původní dřevinu, a to jedli bělokorou. To se nám
podařilo v Kluckých Chvalovicích asi
378 metrů nad mořem, stáří porostu
60–101 let. Jedle bělokorá byla zkácena jako ideální zimní těžba v lednu
2019. Tato akce je v našich obnovách
ojedinělá díky ročním přípravám a postupu petrifikace kulatiny, včetně
techniky opracování a jeho vlastního zabudování do stávající konstrukce. Hlavně způsob máčení kulatiny,
která byla svázána do vorových tabulí
dle dobové technologie, či způsob ponoření do rybníka i pod hladinu Labe
jsme vymýšleli krok za krokem bez
předešlých zkušeností. Samotná obnova dožilých částí jednotlivých prvků
krovu systémem šikmo-čelních samozavíratelných plátů s hmoždíkem
a kolíkem pro nás nebyla žádnou novinkou, pouze jsme zdokonalili naši
zručnost. Uplatněná technologie nám
dodala inspiraci pro další obdobné
akce. Nelze opomenout, že celý projekt vznikl za podpory města Litoměřice u příležitosti oslav 800 let od jeho
založení. Děkujeme tímto za vstřícnost.

www . propamatky . cz
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NÁZOR ODBORNÍKA

Pravidla slušného
chování nové
stavby na venkově
Současná výstavba často budí u části
veřejnosti nepřátelský vztah vůči novodobé
architektuře. Ten vzniká z přesvědčení,
že není respektováno tradiční stavební
prostředí na venkově. Během letošního
roku vás postupně seznámíme se
základními principy, které pro tvorbu
tradičních staveb sestavil profesor
Jiří Škabrada.
Zásady vycházejí z poznání základní
struktury a možností výrazu tradiční
venkovské architektury, které byly
společné stavební tvorbě na celém
českém území. Jejich uplatnění při
navrhování novostaveb by mohlo
zlepšit dosavadní situaci, ve které je
zapojení mnohých nových budov do
obrazu krajiny a tradiční zástavby
koncipováno nevhodně.

FOTO 		 ARCHIV JIŘÍHO ŠKABRADY
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Ve většině případů nejsou takové
špatné výsledky dány vědomou
snahou stavebníka a projektanta
poškodit dosavadní charakter krajiny
a zástavby, ale jsou způsobeny spíše
bezradností, nedostatečnou schopností posoudit a odlišit prvky pro

kontextuální tvorbu skutečně důležité
od nepodstatných, nebo dokonce
nežádoucích. Cílem předkládaných
zásad je poskytnout inspiraci a vodítko zejména pro koncepci těch objektů, které se budou při „veřejných“
pohledech zvenčí uplatňovat v krajině
a především v kontextu se starší zástavbou. Takových případů je ale mezi
zadáními nových staveb na českém
venkově většina (a určitá ohleduplnost k tradicím by pravděpodobně
neškodila ani těm ostatním). Pravidla
by ale neměla být chápána jako slepá
direktiva pro všechny stavebníky
a všechny situace, protože výchozí
podmínky pro stavbu mohou být odlišné a kvalitní řešení v krajině včetně
kontextu s tradičním prostředím
může být jistě dosaženo i netradičními prostředky. V takových případech
ale vždy šlo a půjde o ojedinělá díla
mimořádně kvalitních tvůrců – těm
přeji úspěch jako výjimkám z níže
uvedených pravidel.
Jako argument vůči očekávané
námitce, že zmíněné zásady omezují svobodnou tvorbu, lze uvést
nekonečné množství nejrůzněji
zmršených scenérií, doložitelných
dnes již v téměř každé české vesnici:
ve všech těchto případech měli stavebníci i projektanti svobodu volby,
jejímiž důsledky dnes trpí všichni ne

JARO 2022
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1
zcela lhostejní lidé, kteří se na jejich
díla musí dívat. Názor na užitečnost
formulování následujících pravidel
vychází tedy rovněž z přesvědčení,
že běžným vulgárním ničením obrazu
českého venkova působí nepoučení
jednotlivci škodu krajině a také ostatním občanům, kteří by měli mít právo
a možnost se proti takové činnosti
vzepřít. Pokud jde o stavební činnost,
je nanejvýš žádoucí začít uplatňovat
heslo „vnější tvářnost domu je veřejná
věc“ způsobem, který dá oběma stranám srozumitelně pocítit jejich práva
a povinnosti – například obrysovým
vytyčováním zamýšlených nových
zásahů jako ve Švýcarsku.
Pravidla jsou rozdělena a uspořádána
podle postupu od celku k detailnějším
částem: umístění objektu na parcele,
hmota a základní členění domu, vnějšek stavby, okolí stavby.

1

Umístění objektu
na parcele

ale se snahou o distanci a zachování
soukromí (do veřejného prostoru bylo
potřeba z obytné části domu vidět
a současně nebýt viděn). V tradičním
dispozičním řešení se jasně uplatňovala přední a zadní strana domu, a to
u podélných i čelních stěn (přední
strany byly osluněné se vstupy a okny,
zadní případně zcela bez otvorů).
Díky tomu se mohl dům svou zadní
podélnou stěnou situovat až k hranici
sousední parcely, což bylo mimořádně
důležité pro zvětšení prostoru dvora
a jeho intimitu. Do dvora, komunikačně i opticky spojeného s obytnou
částí domu, nemělo být zvenčí vidět.
Tento způsob vztahu k obytné části
domu by měla převzít obytná část
zahrady, přičemž přilehlá obytná část
domu by měla být osluněná. Proto je
nevhodné dosud převažující situování
nové stavby ve střední části parcely,
které vede k otevření domu do všech
světových stran: taková poloha domu
je nerozumná jak z hlediska úspory
tepelné energie, tak pro ztrátu intimity v domě i na obytné části pozemku.

JIŘÍ ŠKABRADA
univerzitní profesor,
architekt, pracovník
památkové péče se
zaměřením na lidovou
architekturu, které
věnoval řadu publikací,
odborník na historické
stavební konstrukce

Důležitá je vždy rozumná a tvořivá návaznost na místní tradice, které se ale
v průběhu doby proměňovaly a byly
ovlivněny i sociálním postavením stavebníka. U domů převažovalo situování hřebenem střechy kolmo k uliční
čáře s obytnou místností v čele domu,

www . propamatky . cz
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Tyto zásadní rozdíly v pobytové kvalitě objektů se
projevují výrazněji zejména
při menší velikosti parcel, což je
situace právě pro novou výstavbu
u nás velmi typická. Majitelé pozemků
se snaží o rozdělení a rozprodání
co největšího počtu co nejmenších
parcel (tedy v systému „rozděl na
čtverečky a prodej“). Důvod, kterým
se nezbytnost uvedených nevhodných
řešení omlouvá, jsou předepsané odstupové vzdálenosti stavby od hranice
sousední parcely.

2

3

Příklad Otína u Jindřichova
Hradce však dokládá, že se
nemusí jednat o nepřekonatelnou překážku, pokud developer
přistupuje k celému souboru staveb
stejně. Přesto jsou taková řešení
méně častá.

3

4
4

Umisťování domů k hranicím
parcel bylo přitom na českém venkově od středověku
až do nové doby zcela samozřejmé,
jak dokládají například mapy stabilního katastru.

5

Historické pozadí má ale
i druhý zmiňovaný typ umístění objektů – tedy „čtverečky domů uprostřed parcel“. Jsou
to domy tzv. vilového typu, které ve
střední Evropě fungují od renesance
jako ideál vyhrazený rezidenčnímu,
spíše letnímu a rekreačnímu bydlení
nejvyšších společenských vrstev.

5
w w w . propamatky . cz
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6

Venkovskou aplikací vilového
typu se v 18. století stávají
zejména farní budovy, což
odpovídá jejich nezemědělské, společensky nadřazené funkci. Následně
si tento typ domu osvojují skupiny
nejbohatších vesnických stavebníků
– např. specializovaní sklářští řemeslníci a zejména obchodníci v severních
Čechách.

6

7

Od konce 19. století se stávají
vilové domy základním typem
nových rodinných domů ve
městech, resp. na předměstích, a pronikají i na venkov, zejména jako letní
sídla zámožnějších obyvatel.

8

Z historického exkurzu je
patrná obliba vilového domu
v našich končinách, protože
pokud má typ stavby vznešenější
kořeny a jeho užití ještě znamená nemuset se starat o vazbu na sousední
zástavbu, není divu, že je to řešení pro
většinu stavebníků zcela přijatelné
(a navíc pro stavební úředníky pohodlnější). Přesto se někteří současní
architekti snaží o návrat k tradičnímu
umisťování nových domů na parcelách, jak dokládá architektonický návrh nové části obce Cejle na Vysočině.

7

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Hmota
a základní
členění domu

8
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ POCHÁZEJÍ Z 30. LET 20. STOLETÍ.

CHVÁLÍME

Respekt
k autenticitě
Příležitostí nahlédnout
do interiéru některých
z bytů pražských
Vinohrad nebývá
mnoho. Proto nabízíme
ukázku zdařilé obnovy
jednoho z nich, za níž
stojí architektonický
ateliér SKUPINA ve
spolupráci s Veronikou
Tichou.

TEXT

MARCELA STEINBACHOVÁ,
KRYŠTOF HAVLICE
FOTO 		 FILIP ŠLAPAL
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Rekonstrukce soukromého funkcionalistického bytu s mnoha původními
prvky spočívala zejména v citlivé
repasi a renovaci dochovaných prvků
a očištění prostoru od nedobových zásahů a povrchů se záměrem zachovat
co největší míru autenticity.
Byt se nachází v pátém patře šestipatrového domu na rohu Londýnské
a Anglické ulice, který je součástí
městské památkové zóny rozprostírající se na území Vinohrad, Žižkova
a Vršovic. Budova pochází z let
1938–1939, v původní dokumentaci
je podepsán Ladislav Syrový, ale
hlavními autory se stali architekti
Josef Hrubý a Josef Kittrich. Ti ve
stejném období navrhli také obchodní
dům Bílá labuť. V přízemí je umístěna
pamětní deska připomínající oba architekty. Konstrukčně je objekt řešen
jako železobetonový skelet s cihlovými
příčkami. Fasáda s velkými okenními
otvory a lodžiemi je obložena umělým
kamenem. V domě je dochovaný

OBNOVA BYLA REALIZOVÁNA V ROCE 2021.

dobový systém vytápění betonových
stropů, který se v jednotlivých bytech
reguluje ventily vystupujícími ze stěn
v obslužných místnostech bytu.
V bytě byly zachovány všechny hodnotné prvky. Dřevěná okna, parapety,
dveře a vestavěné skříně jsou až
na malé výjimky původní z 30. let
20. století. Tyto truhlářské prvky
byly zrepasovány a zprovozněny
včetně originálního kování. Repasí
a částečným doplněním prošly také
vlysové podlahy. V předsíni byla použita původní dlažba z bývalé kuchyně.
Jemnozrnné interiérové omítky byly
očištěny od pozdějších výmaleb
a opatřeny novou malbou. V celém
bytě byly provedeny nové elektrorozvody včetně koncových prvků.
Navržená dispozice bytu může
fungovat jako jeden velkorysý celek,
případně je připravena varianta pro
dvě kuchyně a rozdělení bytu na dvě
samostatné bytové jednotky (1kk
a 2kk s halou).
www.skupina.org

Zajímá vás
ARCHITEKTURA
20. STOLETÍ?
Na portálu PROPAMÁTKY
najdete řadu článků:
www.rb.gy/zhvg53
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EDINBURSKÝ HRAD OD JIHOZÁPADU (FOTO Z ROKU 2012)

PŘESAHY

Edinburský hrad
v klimatické
nouzi

Skotsko je jednou ze zemí, která reagovala na
změny podnebí vyhlášením klimatické nouze.
Tamní památková organizace Historic Environment Scotland (dále jen HES), spravující také
Edinburský hrad, následně vydala Akční plán pro
klima na roky 2020–2025.
Plán má za cíl řešit příčiny a zaujímat
stanoviska k dopadům změn životního
prostředí. Zaměřuje se také na proměny způsobů ochrany, provozu a infrastruktury některých nejvýznamnějších
skotských památek. HES se plánem
zavázala ke snížení spotřeby energie
v lokalitách, o které pečuje.

TEXT TOMÁŠ ŘEPA
FOTO 		 WIKIMEDIA COMMONS

Edinburský hrad je místem, kde jsou
uloženy skotské korunovační klenoty,
a patří mezi nejnavštěvovanější památky Skotska. Spravuje jej zmíněná HES,
která na základě podrobných měření
zjistila, že hrad svým ročním provozem

vyprodukuje tolik uhlíkových emisí jako
350 průměrných britských domácností.
Přestože se od roku 2008 podařilo snížit produkci uhlíku z původních 1 155
tun o třetinu, pokračuje HES v dalších
krocích k uhlíkové neutralitě památky.
Velkou kontroverzi vyvolal její návrh
instalovat solární panely na střechu
Skotského národního válečného památníku. Ten jako součást hradu vznikl na základě přestavby kasárenského
bloku z roku 1755 a byl otevřen v roce
1927. Projekt nového zdroje energie
pro hrad odsouhlasilo město na konci roku 2021. Svůj krok odůvodnilo tím,
že panely umístěné na ploché střeše jsou skryté za římsami a vidět jsou
pouze ze vzduchu. HES uznala, že její
plány mohou být považovány za sporné vzhledem k pozici hradu jako nejvýznamnější památky země. Zároveň
dodala, že výhody převažují a panely
nebudou viditelné ani z vyvýšených veřejných vyhlídkových bodů, neboť hrad
stojí vysoko a panely budou umístěny
dostatečně citlivě a nenápadně tak, že
je běžný návštěvník neuvidí.
Naopak proti se ozvala jedna z vůbec
nejstarších památkových organizací –
Cocburn Association. Návrh označila
za dostatečně neodůvodněný a vyjádřila obavy, že zbytečnými vizuálními
zásahy dojde ke snížení významu a zájmu o hrad. Ten měl v roce 2019 kolem
2,2 milionu návštěvníků, v době epidemie se počet snížil téměř desetinásobně.
www.historicenvironment.scot
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FOTO TOMÁŠ VIMMER, MARTIN JŮZA

Konverze historické kotelny
v Chrastavě

Loni byla dokončena konverze památkově chráněné kotelny s charakteristickým komínem
a její úprava na zpracování biomasy. Objekt je součástí areálu někdejší secesní textilní továrny Feigl & Widrich z let 1904–1907 provedené firmou Gustav Sachers & Anton Krapf.
Dnes areál provozuje společnost VZDUCHOTECHNIK. V rámci citlivé obnovy vzešlé z projektu architekta Filipa Horatschkeho došlo k výměně krovu vyjma ocelových vazníků, položení
nové střešní krytiny nebo sanaci a opravě obvodové konstrukce z režného cihelného zdiva.
Práce obnášely mimo jiné také přespárování vnějšího lícového zdiva a provedení nové vápenocementové hladké omítky. Dále byl například aplikován nátěr ocelových příhradových
vazníků v odstínu kovářské černi, osazení nových mřížových ocelových výplní nebo nová
podlaha z drátkobetonu. Pro celý industriální areál je charakteristická kombinace režného
zdiva z pálených cihel a hladkých vápenných omítek. Ty jsou dekorované četnými betonovými výdusky znázorňujícími například iniciály zakladatelů fabriky.

studio.artikl@volny.cz | www.vzduchotechnik.cz

w w w . propamatky . cz
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Z MĚST A OBCÍ
JINDŘICHŮV HRADEC

Reliéfy biskupů byly
restaurovány

Část hradby po sesuvu již
město obnovilo

Krafferova zahrada se
dočká proměny

K významnému období v historii Ivančic patří působení Jednoty bratrské
ve městě. První zpráva o její činnosti
pochází z roku 1505. Největší rozkvět
nastal za působení Jana Blahoslava
(1558–1571). Z jeho iniciativy vzniklo
nejen vyšší učiliště pro výchovu kněží,
ale i škola pro mládež a později gymnázium. Členy sboru byly významné
osobnosti, které překládaly Bibli a provozovaly školu. Ze Sometel pak byla
přenesena tiskárna umožňující zachování jejich práce a myšlenek. V roce
1578 se musela tiskárna přestěhovat
do Kralic. V zachovalém areálu bratrského sboru najdeme na zdi zahrady
sedm reliéfů biskupů, kteří zde působili v letech 1558–1623. Pískovcové kameny byly silně degradovány, až
se dostaly do havarijního stavu. Proto bylo restaurování reliéfů zařazeno
do Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2021. Restaurování se ujal Jiří Marek. Reliéfy byly
odsoleny, biocidně ošetřeny a jemně
očištěny. Celkové náklady na obnovu
činily 91 tisíc korun.

Srážkově nadprůměrný červen a deštivý červenec 2020 se neblaze podepsaly na stabilitě části hradeb u ulice
Okružní IV. Vlhkem a podmáčením
se oddělilo lícové zdivo s částí jádra
od ochozu. Vliv mohlo mít i odtěžení
původního náspu vlastníky sousedního pozemku, aby se docílilo snížení
terénu dvora. Událost se odehrála
velmi rychle bez předchozího varování. Naštěstí při ní nedošlo k újmě na
zdraví ani zásadní majetkové škodě na
sousedních nemovitostech. Nejprve
se musely odklidit sutiny. Následovalo odborné posouzení a zabezpečení torza hradeb. V roce 2021 byla
ve spolupráci se společností INRECO
zpracována projektová dokumentace
na založení základů obnovovaného
úseku včetně pilotů a následné realizace první etapy hradební zdi v délce
asi 10 metrů a výšce 3 metry. Obnovu,
jejíž náklady činily 2,2 milionu korun, realizovala místní stavební firma
za přispění z Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón ve výši
836 tisíc korun.

Tým krajinářských architektů už rok
pracuje na oživení historické zahrady
poblíž centra města. Vznikla v roce
1759 pro hraběnku Marii Isabellu Černínovou u jejího sídla. Autorem byl
J. A. Zinner, který v ní vytvořil i velkolepou sochařskou výzdobu. Po požáru
města v roce 1801 zahrada zanikla. Na
jejím místě založil Ignác Kraffer vyhlášené rodinné zahradnictví, které bylo
v provozu až do zestátnění v 50. letech
20. století. Působení státního podniku
vedlo k degradaci areálu. Po roce 2000
zde fungovala trvalková školka, nicméně desetiletí bez údržby si vybralo
svou daň a zahrada byla opět opuštěna. Cílem nových nájemců je vytvořit
veřejnou zahradu na půdorysu staré
barokní dispozice. Na rekonstruované
objekty a obnovenou plochu naváže
zahradnická prodejna, květinářství
a krajinářský ateliér. Rostliny se tu budou nejen prodávat, ale také pěstovat.
V současné době funguje zahrada na
základě dobrovolnické práce a je možné ji podpořit prostřednictvím transparentního účtu.

w w w. iv a n cice.cz

www. j evi cko.cz
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Město Jindřichův Hradec

Miroslav Šafář

JEVÍČKO

Věra Jelínková

IVANČICE

JARO 2022

23

Přinášíme aktuality z míst, kde se aktivně věnují péči o kulturní dědictví. Uvedené
texty jsou publikovány v rámci mediální spolupráce redakce s městy a obcemi.
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

LETOHRAD

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Historická kaple byla
opravena

Kostel sv. Václava má
novou čelní fasádu

Socha Budovce se vrátila
na náměstí

Venkovní oltář obnovené kaple pojmenované Klášterecká Madona (Uzdravitelka) s Ježíškem z Agary a Ciboušova
najdeme v Kostelní ulici čp. 68. Umělecky ztvárněný oltář a výzdoba
interiéru i exteriéru jsou dílem kláštereckého rodáka, uměleckého sochaře
a kováře Karla Melouna. Mříž představuje obrys Panny Marie a Ježíška.
Oba mají na hlavách korunky osazené
drahými kameny – jaspisy a ametysty prorostlými křemenem z místních
nalezišť v Ciboušově. Týmiž polodrahokamy, které zdobí i kapli sv. Kříže na
Karlštejně nebo kapli v chrámu sv. Víta
v Praze. Ústředním motivem posvátného prostoru je tělo Panny Marie
a Ježíška vysochané z jednoho kusu
kamene. Na hlavách nesou renesanční
korunky, které Karel Meloun zrestauroval, pozlatil a osázel rovněž polodrahokamy. Použitý kámen vylovil umělec
z řeky Ohře, kterou dříve Keltové nazývali Agara. Pozadí za soškou zkrášlují vitráže od světoznámých vitrážistů,
manželů Kantových z Lubence.

Po mnoha letech změnila čelní fasáda kostela sv. Václava na historickém
náměstí v Letohradě své barevné
pojetí. Barokní chrám byl postaven
v roce 1680 původně jako zámecká
kaple Hynkem Jetřichem Vitanovským.
Projekt restaurování sledoval zvýraznění urbanistické, architektonické
a památkové hodnoty objektu, který
je současně se zámkem dominantou
historického jádra města a centra
městské památkové zóny se dvěma
podloubími měšťanských domů. Průčelí kostela je dílem italského architekta, stavitele a štukatéra Giovanniho
Battisty Maderny působícího v několika městech Čech. Výzdoba interiéru
svatostánku je údajně druhou největší
zakázkou zmiňovaného italského mistra na našem území. Do obnovy průčelí
obohaceného nově o restaurovaný barevný erb rodu Vitanovských bylo investováno přes šest milionů korun. Za
pozornost však stojí i pětice cenných
vchodových dveří, jejichž restaurování
předcházelo obnově fasády.

ww w.kla sterec.cz

www. leto h ra d .e u

Obyvatelé města slavnostně odhalili
pomník Václava Budovce z Budova
v roce 1938. Socha připomínala protestantského šlechtice a osvíceného
majitele zdejšího panství. Během druhé světové války se pomník podařilo
uchránit před zrekvírováním, po roce
1948 však vyvstala otázka, co se sochou dál. Budovec byl nakonec v roce
1950 přesunut do zámecké zahrady,
kde setrval dalších 71 let. Jeho návrat
do středu města se začal připravovat
v rámci projektu revitalizace Masarykova náměstí, který se odehrává pod
taktovkou drážďanské architektonické
kanceláře Rehwaldt Landschaftsarchitekten. V rámci druhé etapy revitalizace v roce 2021 čekal sochu převoz
z mnichovohradišťského zámku do
dílny restaurátora k ošetření. Budovec
byl veřejnosti představen 7. listopadu
2021. Město při této příležitosti připravilo slavnost připomínající odhalení
v roce 1938. Opět nechyběli baráčníci,
hasiči, skauti, sokolové či představitelé akademické obce. V útrobách
pomníku je umístěna nová časová
schránka.

Město Mnichovo Hradiště

Martin Hatka

Město Klášterec nad Ohří

w w w. m n h ra d i ste.cz
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Kostel sv. Víta, stavitelská
perla

Baťův památník zve
k návštěvám

Ze školy se stalo
víceúčelové centrum

Kostel sv. Víta stojící jihozápadním
směrem od náměstí Republiky je jednou z nejvyspělejších památek z doby
Václava IV. Patří do skupiny nejstarších
dvoulodních kostelů v jižních Čechách.
Založili ho potomci rodu Vítkovců –
pánů z Růže. Vystavěn byl v období
Oldřicha I. z Rožmberka, který spravoval město v letech 1374–1390. Základní kámen položili stavitelé kolem
roku 1375. Chrám byl zasvěcen sv. Vítu,
sv. Václavovi a sv. Vojtěchovi. Současně s ním byl pravděpodobně stavěn
také špitál při severní zdi svatostánku.
Proto se jednalo též o kostel špitální.
V současnosti slouží nejen věřícím, ale
žije také kulturou a je otevřený široké
veřejnosti a návštěvníkům města, kteří
mohou využít každodenní letní komentované prohlídky pořádané infocentrem. V plánu je rozsáhlá rekonstrukce,
ta bude spočívat v opravě krovu, věže
připomínající minaret a později i štíhlých pilířů, jež nesou celou tíhu klenby.

Památník Tomáše Bati je považován za
perlu světového funkcionalismu a je
jednou z nejvýznamnějších architektonických staveb Zlína. Od května 2019
je zlínský klenot ve své původní čisté
podobě z roku 1933 otevřen veřejnosti.
Kromě komentovaných prohlídek jsou
součástí programu i besedy se zajímavými osobnostmi. Návštěvníci mohou zavítat 27. dubna od 17 hodin na
přednášku nazvanou Hans Scharoun
a jeho cesta od expresionismu přes
funkcionalismus k organické architektuře, kterou přednese profesor Vladimír Šlapeta, přední odborník na architekturu. Beseda se koná v Infopointu
Památníku Tomáše Bati. Dne 1. května
je připraven vstup zdarma po celý návštěvní den. Na speciální prohlídkový
den v rámci Galerijní a muzejní noci se
vstupem zdarma mohou zájemci zavítat 20. května. Nejvýznamnější událostí roku v Památníku je vzpomínková
akce na Tomáše Baťu s doprovodným
programem. Na letošní 12. červenec
připadá 90. výročí tragického úmrtí geniálního podnikatele.

Budova staré školy se po více než
dvou letech prací proměnila ve společenské a vzdělávací centrum. Vznikly tam prostory pro expozici, školicí
místnosti, turistické informační centrum a víceúčelový sál. Provoz bude
zahájen v dubnu 2022. Stará škola
se nachází v areálu národní kulturní
památky někdejšího kláštera premonstrátů v Louce založeného v roce
1190. Objekt byl využíván jako škola
od 19. století do 90. let 20. století. Od
té doby budova bez jakéhokoliv využití
chátrala. V srpnu 2019 byly zahájeny
práce na stavebních úpravách. Jejich
realizací došlo ke změně využití objektu na Centrum Louka pro výzkumné, osvětové, vzdělávací a propagační
účely. Rekonstrukce byla realizována
v rámci přeshraničního česko-rakouského projektu COL – Centrum obnovy
společného kulturního dědictví. Do
realizace bylo investováno 71 milionů
korun, z čehož 1,85 milionu eur pokryla
dotace z programu Interreg V-A
Rakousko – Česká republika.

w w w. musob eslav.cz

w w w. z n o j m o c i t y.cz
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Josef Řezníček

Aleš Motejl
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ROZHOVOR s Otakarem
Mikou o záchraně a obnově
hrázděnky

Lukáš Čašek
Pavel Šíma

Česká televize vysílá od 9. března nový
čtrnáctidílný dokument mapující cenné
industriální a technické památky u nás.
Každý díl cyklu je věnován jednomu kraji
a role průvodce se zhostil herec a propagátor technických staveb Tomáš Hanák.

Kniha přibližuje hotely jako
výkladní skříň architektury
20. století
Nedávno vyšla publikace Hotely otevírající novou řadu knih zaměřených
na architekturu 20. století. Jednotlivé svazky budou zpracovávat
různé stavební typy, jejich vývoj, proměny i jednotící prvky od přelomu
19. a 20. století až po rok 1989.

Obnovené rytířské sály jsou
na pardubickém zámku opět
přístupné

Soubor barokních kostelů na
Broumovsku bude národní
kulturní památkou
Unikátní soubor 11 sakrálních staveb
mistrně zasazený do krajiny se
stane 24. národní kulturní památkou
v Královéhradeckém kraji. Stavby
se datují do první čtvrtiny 18. století
a byly postaveny na území břevnovskobroumovského opatství.

Více než dva roky trvala obnova
rytířských sálů pardubického zámku.
Vojtěchův sál, Mázhaus a Sloupový
sál se opět otevřely veřejnosti. Lákají
především mimořádnými renesančními nástěnnými malbami nemajícími
rozsahem a zachováním ve střední
Evropě obdoby.
Východočeské muzeum v Pardubicích

Objevte seriál Technické
památky českých zemí

archiv Jakuba Kováře

Žije v domě nedaleko Pražského hradu od svého mládí, sen o kavárně se jí
splnil teprve nedávno. O vztahu k památkám i k historii, ale také o významu
neziskových organizací jsme hovořili
s majitelkou domu U Modrého orla.

Významný památkově chráněný měšťanský dvojdům představující nejstarší
objekt v Kraslicích na Sokolovsku dlouhodobě chátral, než jej vydražil Spolek
přátel města Kraslice a zahájil rekonstrukci. Na detaily náročného procesu
jsme se zeptali místopředsedy spolku.
Spolek přátel města Kraslice

ROZHOVOR s Alicí Marxovou
o životě na Hradčanech

se dlouhou dobu nacházela v neutěšené technické kondici. Nepříznivý stav
postupně proměňují noví majitelé, profesí zahradní architekti, kterých jsme
se zeptali na podrobnosti.

Společnost pro destinační management Broumovska, o. p. s.

ZPRÁVY ON-LINE

ROZHOVOR s Kateřinou
Čadkovou a Jakubem
Kovářem o záchraně
usedlosti
Cenná památkově chráněná usedlost
ve středu Modlešovic na Strakonicku

Zprávy pro vás připravujeme každý den. Sledujte
nás on-line a odebírejte
e-mailový zpravodaj.

www.propamatky.cz

www . propamatky . cz
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Na našem nebi už září
100 hvězd
100 lidí podporuje
PROPAMÁTKY
pravidelně
w w w . propamatky . cz
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Vaše podpora pomáhá
150 Kč měsíčně
Přesně tolik stojí připojení k síti, díky kterému jsme propojení se světem.
Můžeme vás tak pravidelně informovat o novinkách ze světa památek.

350 Kč měsíčně
Za tuhle částku každý měsíc nakupujeme papír do redakční tiskárny.
Důvěřujeme papíru: vydáváme tištěný časopis, bulletin i sborníky
z konferencí.

750 Kč měsíčně
Minimálně tolik stojí měsíčně výdaje na energie v naší redakci.
Potřebujeme je platit pravidelně.

Podpořte nás pravidelně:
klub.propamatky.cz

www . propamatky . cz

MÁMEVYBRÁNO

Jedinečná konference – setkání a diskuze s majiteli památek,
kteří svými příběhy inspirují ostatní.
31. května 2022 | klášter dominikánů v Praze
www.mamevybrano.cz

HLAVNÍ PARTNER PORTÁLU A ČASOPISU PROPAMÁTKY
Pálené tašky značky TONDACH navazují na tisíciletou tradici používání
tohoto druhu střešní krytiny, z čehož
vyplývá závazek uchovávat ráz střešní
krajiny zejména z pohledu materiálu
a tvarů také do budoucna. Výrobky

této značky mají nejdelší záruku na
základní střešní tašky vyráběné u nás,
a to 33 let. Životnost pálených tašek
ale činí až 100 let.

Okna a dveře pro historické
budovy – kde jiní končí,
my začínáme.
www.antikhaus.cz

Likvidace dřevokazného hmyzu
a následná ochrana dřeva proti
hmyzu, houbám i plísním
www.bochemitshop.cz

Restaurujeme uměleckořemeslná
díla ze dřeva a kovu, včetně zlacení
a polychromie.
www.bradna.eu

Keramika jako kámen: pálené
kameninové stavební materiály
pro opravy historických staveb
www.brispol.cz

Využijte více než 25 let našich
zkušeností s osvětlením památek,
galerií a muzeí.
www.etna.cz

Dokumentujeme památky metodami
3D skenování, bezpilotním snímkováním včetně zpracování dat.
www.g4d.cz

Kvalitní minerální nátěrové systémy
pro restaurování a obnovu památek
www.keim.cz

Prověřené maltové směsi pro památky a řešení vlhkostních problémů
u historických objektů
www.mc-bauchemie.cz

Kompletní servis v projektovém řízení,
poradenství a financích se zaměřením
na dotace v oblasti památek a muzeí
www.simplypro.cz
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