ÚVOD DO PAMÁTKOVÉ PÉČE
●

Frauenkirche am Neumarkt - Zatímco při rekonstrukci kostela se usilovalo o co
nejvěrnější napodobení originálu, domy na náměstí mají zpravidla nové funkční i
materiálové řešení a předválečnému stavu odpovídá pouze tvarosloví fasády.
Spektakulární akce, jež nemá v Evropě po pádu komunismu v roce 1989 srovnání,
vyvolává řadu významných otázek ohledně chápání kulturního dědictví a péče o ně:
jaký je rozdíl mezi „obnovou památky“ a „novostavbou“? Stačí nám ke spokojenosti
„původní“ vzhled bez zachování původní funkce a bez využití původních materiálů?
Nakolik je památková péče záležitostí specialistů a nakolik je věcí veřejnou?

●

Památková ochrana pomáhá bránit změnám funkcí, kapacity a stylu zástavby, a tím
prospívá zachování vysokého komfortu života a adekvátních cen nemovitostí.

Co je to památka, péče o památky a kdo o tom
rozhoduje?
●

●
●

Předmět památkové péče představují památkové hodnoty a odbornými metodami
jsou aktivity vedoucí k poznání a zachování těchto hodnot na konkrétních objektech
nebo v konkrétních situacích.
Pojmy, s nimiž památková péče pracuje, nemají vždy zcela jednoznačný význam
anebo se jejich chápání v různých vzdělanostních a kulturních skupinách mírně liší.
Oceňujeme to, co v běžné dnešní výstavbě nenacházíme: malebnou křivolakost
uličky; lidské měřítko tvarů; hrubou texturu starých omítek; poctivost kamenické
práce; patinu keramických střešních tašek; útulnost místa a zároveň blízkost
otevřeného nebe; nepřístupnost hlučné motorové dopravě; absenci „moderních“
prvků. Kdyby bylo takové místo zničeno, bylo by nám to líto. I kdybychom je následně
rekonstruovali s maximální věrností, mohl by nám stále chybět onen pocit „stáří“ –
vědomí toho, že generace lidí šlapaly po týchž dlaždicích a hledali stín pod stejnými
zdmi jako my

PAMÁTKA
●
●
●
●

Velmi obecný pojem
Probouzí nebo uchovává vzpomínku
Nositel paměti, oživuje paměť, probouzí paměť
Památkami rozumíme vybrané výtvory, které zasluhují, aby se o ně pečovalo
speciálním způsobem:
1. Jde zpravidla o lidské výtvory.
●
2. Zásluhami se rozumí to, že výtvor byl uznán za nositele památkových
hodnot, jejichž ztrátě se chce zabránit.
3. Speciálním způsobem se zde rozumí technologie památkové péče.
Místo výrazu památka se často užívá výraz dědictví- k oběma bývá přiřazován
přívlastek kulturní – kulturní památka, kulturní dědictví --> odlišit lidské výtvory od
přírodních památek, například památných stromů nebo jeskyní, památka
celospolečenského významu
● Výraz dědictví nese v zásadě stejný význam jako výraz památka, je však z
jazykového hlediska vhodnější pro případy, kdy se památková péče zabývá něčím
jiným než hmotnými objekty, tzv. nehmotným kulturním dědictvím, "čistější" pojem
než památka
● Památkové hodnoty definovali různí autoři různě. V zásadě se shodli na tom, že
klíčové jsou dvě: historická hodnota a umělecká hodnota.

○

●
●
●
●

●
●

Historická hodnota ukazuje na důležitost objektu jako historického
dokumentu.
○ Uměleckou hodnotou se rozumí, že je objekt pěkný; že umělecky obohacuje
skutečnost a že jeho zmizení nebo pozměnění by skutečnost umělecky
ochudilo – byla by řekněme prozaičtější nebo ošklivější.
státní správa - seznamy kulturních památek
Zájem památkové péče lze nejlépe pochopit z negativního pohledu: jak velká škoda
pro historické poznání a estetické potěšení by vznikla, kdyby objekt zmizel?
ne všechny struktury je nutné zachovat - někdy to ani nejde
Dřevíč. Zaniklé přemyslovské hradiště, ztratilo svůj obranný smysl a význam v
důsledku rozšíření struktury mocenského, pouze se zachovala kultovní církevní
stavba => symbolický rámec přežil prvotní užití sídla

dá se využít, alespoň z části, popř. materiál
Slavonice: ohradní zeď hřbitova vstřebaná zástavbouf

PAMÁTKOVÁ PÉČE
●

Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o
zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví, především
staveb.

●
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= soubor praktických činností a opatření zaměřených na ochranu památek a péči o
ně (dokumentace, identifikace, výzkum...)
V dnešní době kontroverzní téma
široká škála názorů
V širším významu se jedná o snahu o zachování veškerého světového dědictví, tj.
kulturních i přírodních památek.
Nejedná se pouze o řízení stavebního procesu v historickém prostředí
Definice rozlišuje kulturní a přírodní památky.
Památky movité a nemovité
Nemovitá památka, movitá památka a muzejní exponát zároveň: figury mýtických
bytostí, které původně patřily ke zděnému vstupu do paláce asyrského krále Sargona
II. v Chorsábádu. Šlo tedy o součást stavby, která by později jistě byla pokládána za
nemovitou kulturní památku. Palác zanikl, sochy však přečkaly. Objevili je
archeologové a odvezli je z naleziště pryč (tzn. učinili z nich movitou kulturní
památku). Umístili je do muzea: z movité památky se stal muzejní exponát. V
upravené expozici se sochy proměnily v pevnou součást nemovité památky – paláce
Louvre, konkrétně jeho Chorsábádského nádvoří.

●

Stübing (Štýrsko), Österreichisches Freilichtmuseum. Celé budovy se mohou sbírat,
přenášet a vystavovat jako muzejní exponáty v muzeích v přírodě. Ve většině
případů jde o sbírky dřevěných budov, které přestaly splňovat nároky vlastníků na
komfort a na svém původním místě byly ohrožené zánikem. Výjimečně se přenášejí
do náhradních celků budovy zděné, anebo vznikají muzejní celky z kopií starých
zděných městských staveb.
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památky záměrné (morový sloup nebo pomník) a n
 ezáměrné ( „památkou“ stala až
dodatečně, protože u ní byly dodatečně nalezeny památkové hodnoty)
kostely bývají pokaždé budovány s myšlenkou na věčnost a na oslavu věčného a
všudypřítomného Boha
Kde převažuje historické kritérium, tam jde o zachování „dobového“ vzhledu, i kdyby
nebyl kdovíjak přitažlivý
Kde převažuje umělecké kritérium, památková péče chrání objekt před estetickým
znehodnocením a odstraňuje případné „vady na kráse“
Profesionálové v památkové péči jsou obvykle vzděláni jako architekti, výtvarní
umělci-restaurátoři anebo historikové umění
monumentika – vědecká disciplína o památkové hodnotě
památková péče je permanentní diskusí, vyžaduje vidění v celospolečenských
souvislostech a přiměřenou pružnost v prezentaci svých idejí navenek
Historik umění - zaměření na vybrané období, sloh, kulturní nebo autorský okruh,
obvykle postrádá dostatečné znalosti o technické stránce věci: o materiálech, z nichž
jsou objekty zhotoveny, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech a o vhodných
způsobech jejich zachování nebo náhrady, mohou při rozhodování o památkové
ochraně protežovat své oblíbené umělce a slohy
Architekt, umělec, restaurátor -  umí posoudit fyzický stav objektu, technické
okolnosti jeho vzniku a možnosti jeho zachování, záleží nejen na vědomostech, ale
též na výtvarném talentu, případně na zručnosti při dotváření ztracených částí,
mohou protežovat své estetické preference při rozhodování, do jaké podoby má být
památka obnovena
U památek v cenných přírodních lokalitách je třeba spolupracovat s ochránci přírody:
Národní park Krka, Chorvatsko
Nadšení jednotlivci a občanské iniciativy i v zemích s dobrou památkářskou
legislativou nezřídka suplují nedostatečnou aktivitu veřejné správy: Červená Řečice
(Pelhřimovsko), zámek
Munster v Basileji - významná románská stavba, ve 14. st. zemětřesení --> zřícení
románského presbyteria --> vrcholně gotická obnova s množstvím románských prvků
- svébytná kreace

●

Kostel Dvůr Králové - snaha o dochování výtvarné integrity při dostavbě, vložení
renesanční kruchty do gotického stejnolodí

●

Kostel v Čelákovicích- přizpůsobení barokní dostavby charakteru původního
románského kostela

●
●

Městský kostel sv. Anny v Annabergu, Německo - pozdně gotický portál
přenesený z rozvalin gotického kláštera do objektu barokního
Rotunda Božího hrobu v Jeruzálému - vzbuzuje respekt a úctu

Co by měla zahrnovat kvalitní péče o památku? (podle Johna H. Stubbse, Time Honored,
s. 141)
1. Přesné stanovení hodnot
2. Zachování těchto hodnot
3. Důkladná dokumentace a rozbor stávajícího stavu památky, pramenů, které o ní
vypovídají, a veškerých oprav
4. Intervence s minimálními ztrátami původní hmoty
5. Vyloučení uměleckohistorických i chemicko-technologických fantazií
6. Odlišení nových zásahů
7. Konzervace patiny
8. Respekt k potřebám uživatelů
9. Reverzibilita (nahraditelnost) přidaných prvků
10. Šetrná průběžná údržba
Co by měl dobrý památkář umět? (podle Guidelines on Education and Training in the
Conservation of Monuments, Ensembles and Sites, schválených Mezinárodní radou pro
památky a sídla – ICOMOS – v roce 1993)
1. „Přečíst“ památku, soubor památek nebo lokalitu a pojmenovat její hodnoty
2. Porozumět historii a materiální stránce památky
3. Porozumět lokálnímu kontextu památky a jejímu fungování
4. Porozumět všem druhům pramenů informujících o památce a zpracovat je
5. Diagnostikovat příčiny ohrožení a (s ohledem na tento a všechny předchozí body)
naplánovat vhodnou údržbu památky
6. Zprostředkovat výsledky svého zkoumání profesionálům jiných oborů a laikům
7. Znát a aplikovat doporučení mezinárodních památkářských institucí a příslušnou
legislativu
8. Sdílet morální odpovědnost za zachování kulturního dědictví

9. Poznat, kdy je potřeba zapojit odborníky jiných profesí (a kterých), a být schopen s nimi
spolupracovat
10. Poskytovat kompetentní rady politikům a odpovědným úřadům a spolupracovat s
uživateli a komunitou

Dějiny památkové péče
●
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Na počátku stála úcta k předkům nebo posvátným místům
Posvátná místa se vyznačovala stavbou sloupů nebo svatyň
Jako památná byla vnímána místa významných historických událostí (Thermopyly),
poutní místa (Delfy) a posvátné pahorky ve městech (akropole)
Kefermarkt (Horní Rakousy), kostel sv. Wolfganga, křídlový oltář, 1490–1497.
Restaurován v letech 1852–1855 na podnět konzervátora (a spisovatele) Adalberta
Stiftera. Jedna z prvních velkých akcí rakouské památkové péče poté, co byla
ochrana památek v roce 1850 rozhodnutím císaře zařazena do kompetencí vlády a
začala vznikat síť dobrovolných terénních pozorovatelů, dopisovatelů a poradců, tzv.
konzervátorů
V Římě vyrostlo největší množství záměrných památek – pomníků císařů a
vojevůdců nebo jejich velkolepých hrobek
křesťané: na jednu stranu odstraňovali pohanské pomníky, na druhou stranu
zřizovali pomníky svým mučedníkům, stavby spojené s jejich životem a utrpením
začaly být ochraňovány na způsob nezáměrných památek - pečovalo se také o
relikvie světců a ozdobné schránky na ně – relikviáře
ve středověké Evropě byla zničena značná část antického stavitelského a
uměleckého dědictví, z ideologických důvodů byly zničeny prakticky všechny
starověké obrazy a rozbity téměř všechny sochy zachycující pohanské bohy a
vladaře
přesto představa Říma jako jakéhosi ideálního města --> všechny pozdější
evropské výtvarné slohy až do počátku 20. století, navázaly na antické tvarosloví –
právem se ujalo označení klasické umění
Významné římské stavby byly formálně chráněny z estetických, historických i
symbolických důvodů, ve skutečnosti však panovníci ani papežové na dodržování
ochranářských výnosů příliš nedbali --> rozpor mezi formálně dostačující legislativou
a reálným prosazováním a vymáháním práva se v péči o kulturní dědictví projevuje
od počátku
Germánský král Theodorich v roce 500 vydal výnos obnovující funkci pečovatele o
římské stavby
Lidé se chovali ke starým budovám pragmaticky, dnes bychom řekli ekologicky:
recyklovali stavební materiál a budovy spíš neustále přestavovali, než že by je
bourali a nahrazovali úplně novými
Spolia - náročnější články a výzdobné prvky (sloupy, římsy, ornamentální vlysy) se
občas úmyslně přenášely na nové stavby a osazovaly na viditelných místech

●

Kaple někdejšího paláce císaře Karla Velikého v Cáchách, zbudovaná kolem roku
800. Císař požádal dopisem papeže o svolení převézt na stavbu „sloupy a mramory“
z Říma a Ravenny.

●

Teprve s výstavbou románských a gotických katedrál po roce 1000 se objevily
dominanty srovnatelné se zaniklými antickými stavbami
ikonoklasmus – ideologicky motivovaný odpor k figurálním vyobrazením, zejména
svatých osob
Zavedení gotického slohu od 12. století znamenalo, že byl Evropan vystaven otázce
historické relativity slohů a slohové volby --> ve středověku začalo být vnímáno
zřetelněji časové hledisko: gotika platila za soudobý styl, zatímco antický a
antikizující sloh za styl „starých“
Částečné obnově stavební památky, kdy se zachované části sestaví do původní
podoby a pro větší stabilitu nebo názornost případně doplní kopiemi zaniklých částí,
se říká anastylóza --> že dnes v lokalitách jako Split, Řím nebo Athény vidíme
rozsáhlé soubory antických staveb, neznamená, že by tyto stavby nebo jejich
obnažené části zůstaly po celou svou historii netknuty
Renesanční výtvarníci měli rádi antické umění a neměli rádi gotiku, z estetických i
nacionalistických důvodů, gotiku připisovali německému vkusu, který vnímali jako
nekultivovaný, barbarský a nepřátelský
Slohový kontrast se stal významným výtvarným prostředkem --> s jeho pomocí
mohli lidé ukázat jistou odlišnost vlastního světonázoru od světonázoru těch, kdo
budovali stavby v sousedství
Nezapomeňme, že kultura se v éře zámořských objevů začala globalizovat -->
evropské slohy na křesťanských kostelích a koloniálních palácích v Americe nebo
Asii zvěstovaly příchod nových pánů a nových pořádků

●
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Slohový kontrast: Cambridge, King’s College. Fellows’ Building (James Gibbs,
1724–1749) versus gotická kaple (1446–1515)

●

●

●

●

●

Opakem slohového kontrastu je slohové přizpůsobení, kontextualita --> ve většině
případů se staré a nové ve skutečnosti odlišovalo ještě v 17. a 18. století málo,
převážně jen ve výzdobě
Období velkých změn představuje konec 18. století a počátek 19. století - mezi
vzdělanci, politiky i umělci se prosazuje představa, že by se „současnost“ měla
zásadně odlišit od minulosti --> osvícenství, VFR,
Poněvadž se stát stal garantem kvality školského systému a také arbitrem umělecké
kvality (po zrušení cechů a zavedení státních uměleckých škol – akademií), má
morální povinnost se o zachování památek postarat --> památky poskytují
historické poučení a estetické potěšení
V 19. století se proto formují první památkářské instituce
○ Ve Francii byla v roce 1830 založena Generální inspekce historických
památek
○ V Řecku schválili roku 1834 první zákon na ochranu památek
○ V rakouské monarchii bylo v roce 1850 vydáno císařské rozhodnutí, kterým
byly dány stavební památky pod ochranu ministerstva obchodu, průmyslu a
veřejných prací
○ zřízena Centrální komise pro výzkum a zachování stavitelských památek poradenská, dokumentační a osvětová funkce

●
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Důležitou postavou v rozvoji péče o památky v Rakousku byl Rudolf Eitelberger
19. století - opravy velkých sakrálních staveb a historicky významných hradů a
zámků
Revoluční a válečné plundrování a půlstoletí neúdržby se na stavu velkých památek
neblaze podepsalo --> opravy bylo potřeba provádět důkladně přinejmenším kvůli
stabilitě a bezpečnosti konstrukcí
v 18. století se objevily dva základní názory
○ 1. purismus
■ ideálním cílem památkové údržby je přivedení památky do stavu, jaký
si představoval její (hlavní) tvůrce
■ Pokud nebyla ve své době dokončena, je třeba ji dokončit
■ Pokud byla navržena a rozestavěna v jednom slohu, ale z důvodu
změny módy posléze dokončena nebo dílčím způsobem doplněna v
jiném slohu (například mobiliářem nebo výmalbou), je třeba ji slohově
sjednotit
■ „očistit“ památku od všech nepatřičných přídavků a prezentovat ji v
„čistém“ slohu
■ Hlavním představitelem Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc :
Výkladový slovník francouzské architektury, Carcassone, Notre
Dame, hrad Pierrefonds- obnova v 50. -70. letech 19. st., torzo
průzkum, množství věcí vymyšleno
■ Mocker: Prašná Brána, Mostecká brána, kostel sv. Štěpána Vídeň,
Jindřišská věž, Karlštejn..
■ Přední Kopanina- Rotunda sv. Máří Magdalény- obnovení "v celém
lesku", užití pseudochematických forem -> volná kreace s románskými
prvky, množství nerománských prvků, obnovení bez souvislosti s
původním originálem, nedostatek informací pro obnovu památek
○ 2. údržba památek omezit na zajištění jejich bezpečného provozu a
konzervaci jejich momentální podoby
■ John Ruskin - kritika purismu --> „restaurovat“ podle něj znamená
ničit, poněvadž architektura je možná jen v takových podmínkách, jaké
platily v době jejího vzniku
■ : kniha Sedm lamp architektury: na budovách minulosti „ nemáme
právo … něco měnit. Nepatří nám, ale zčásti těm, kdo je postavili, a
zčásti generacím, které přijdou po nás“
■ Slohová různorodost jednotlivých částí památky nebo její
nedokončenost oproti původnímu záměru nevadí – naopak: je
pravdivou výpovědí o jejím pohnutém osudu
■ Na památce nehledáme primárně estetickou dokonalost, nýbrž kontakt
s minulostí, kterou není správné opravovat nebo přikrášlovat
■ Arts & Crafts
Diskuse o tom, zda je lepší „restaurovat“ nebo „konzervovat“ se jako červená nit
vine památkovou péčí dodnes --> nejlepší je kombinovat
neexistovaly restaurátorské školy: zásahy na památkách se prováděly metodou
pokus a omyl
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Nadšení pro obnovu velkých památek, například katedrál, doprovázelo nicméně
přehlížení objektů méně významných
historismus - aktivní využíváni formy jako sdělení, Bonifác Wolmut
už v 19. století objevují počátky zájmu o plošnou ochranu sídel --> Ludvík I.
Bavorský - ochránit charakteristický „typus“ města Norimberka- podobu města z 15.
a 16. století, kdy zažívalo největší kulturní rozmach a kdy zde pracovali umělci jako
Peter Vischer nebo Albrecht Dürer
proměna měst- bourání hradeb, potřeba rozšiřovat ulice kvůli dopravě a zavádět
hygienické novinky (kanalizace, vodovody), které bylo jednodušší instalovat v
novostavbách než ve starých domech
plošné asanace: stará zástavba byla srovnána se zemí a nahrazena novou,
odlišného vzhledu a odlišné dispozice (přestavba Prahy, Brna, Vídně)
Paříž- prakticky kompletně přestavěna v letech 1853–1870, nejen kvůli stavební
spekulaci a snaze o modernější vzhled, ale také z vojenských důvodů: císař
Napoleon III. : požadoval širší a přehlednější ulice kvůli snadnějšímu přesunu
armády
Velkoměsta průmyslového věku vypadala velmi odlišně od starých měst - dlouhé
rovné ulice zastavěné vysokými blokovými domy, které působily jednotvárně
navzdory dekorativním slohovým fasádám
USA - mrakodrapy + administrativní budovy
* urbanismus
Paříž, Avenue de l’Opéra. Křivolaké a úzké ulice francouzské metropole nahradily
během plošné přestavby v letech 1853–1870 široké rovné bulváry s komfortními
bytovými domy a reprezentativními veřejný
Brno, náměstí Svobody- v letech 1896–1916 bylo s podporou vedení města i státu
zbořeno 238 domů z celkového počtu 572 v historickém jádru města. Na rozdíl od
Paříže (zato podobně jako v Praze nebo Vídni) zůstala po asanaci uliční síť přibližně
zachována, změnila se však – kromě zástavby – šířka ulic, přičemž nejvýraznější
novinku představoval severojižní průlom z náměstí kolem kostela sv. Jakuba (dnešní
Rašínova ulice)
Z hlediska památkové péče byly nejzajímavější ty názory, které říkaly, že moderní
město se nemusí zásadně odlišovat od starého města --> Camilo Sitte: Stavba měst
podle uměleckých zásad - principy starých měst není třeba opouštět: jejich podoba
totiž vychází z psychologických potřeb člověka, které se nemění
secese přinášela na jednu stranu nový, neklasický typ ornamentu, na druhou stranu,
právě proto, že šlo o ornamentální a regionalistický sloh, se dokázala většinou bez
konfliktu začlenit do historické zástavby
Skalica, Námestie slobody, uprostřed (se zelenou střechou) Spolkový dům, architekt
Dušan Jurkovič, 1904. Touha po charakteristickém „slohu naší doby“ nemusela a ani
dnes nemusí vést pouze k novotvarům prvoplánově kontrastním. Secesní sloh byl
odlišný a kontextuální zároveň
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Vídeňská škola - slohy jsou stejně hodnotné, protože jsou doklady dobového ducha,
a nelze je zpětně soudit
Alois Riegl (1903) - kniha Moderní kult památek, jeho podstata a vznik -->  hlavní
motiv ochrany památek představuje tzv. cena stáří – setkání s památkou nám
umožní intenzivně prožívat proces plynutí času – stárnutí, odpor k puristickým
snahám, konzervační přístup, akceptování přirozeného zániku (ale i obnovy)
památky, všechny historické období mají své místo, vědecká exaktní metoda,
poznání dějin umění (vídeňská škola)
Georg Dehio - památky odrážejí národního ducha, „Konzervovat, ne restaurovat!“
O tom, že je památkovou péči třeba založit na podpoře zdola, byl přesvědčen
rakouský historik umění českého původu Max Dvořák: kniha Katechismus
památkové péče - jednoduché pokyny pro občany, jak se k památkám chovat, a na
fotografických dvojicích ukazoval dobré a špatné příklady
soupis památek u nás od r. 1893 a stále probíhá- Josef Hlávka: 1. vědecký soupis
památek u nás „Soupis památek historických a uměleckých“
Velké devastace způsobené asanacemi a industrializací vyvolaly v život mnoho
občanských iniciativ, usilujících o nápravu škod:
1900 *Klub za starou Prahu- reprezentace malebosti Prahy vzbiklé dlouhým
plynutím času, proti invazi modernistických hutí, záchrana památek i v urbanistickém
měřítko, 1906- zabránili regotizaci barokní věže sv. Víta
V německy mluvících zemích se zformovalo hnutí za ochranu domoviny – Bund
Heimatschutz - mluvčím Paul Schultze-Naumburg: série knih Kulturarbeiten
I–IX - psychologická potřeba člověka být obklopen krásným prostředím, i továrny
nebo dálkové cesty lze navrhnout tak, aby potěšily oko
*Heimatstil -  kontinuita s tradicí, regionalismus, tradicionalismus, "styl domoviny",
nebyl příliš ornamentální, pracoval s malebnými siluetami a členěním hmot na rizality,
arkýře a věžičky v sitteovském duchu --> "okrašlovací spolky"

●

Heimatstil: St. Gallen, Schoren – kolonie Stavebního družstva železničářů, architekt
Paul Gerber, 1911–1913. Tradicionalistický styl domoviny se často používal v
ne-tradičních stavebních a urbanistických zadáních, například u industriálních
objektů nebo, jako zde, v zahradních městech

●

modernistické myšlení- opak heimatstilu, rozchod s tradicí, „současnost“ se nutně
liší od „minulosti“ a musí se nutně reprezentovat jiným vizuálním stylem
Moskva, kancelářská budova Centrosojuz, Le Corbusier – Nikolaj Kolli, 1928–1933.
Jedna z prvních velkých modernistických budov záměrně kontrastujících s okolní
starší zástavbou rozměry, materiály i slohem. V pozadí mrakodrap bývalého
ministerstva dopravní výstavby (1947–1952, architekti Alexej Duškin a Boris
Mezencev) na náměstí, kde dříve stála Rudá brána, zbořená počátkem třicátých let.
Objekt ministerstva lépe ladí s panoramatem staré Moskvy než budova
Centrosojuzu, protože byl proveden v tradicionalistickém pojetí. Na druhou stranu
bylo kulturní dědictví významně ochuzeno demolicí brány. Použití tradičního slohu na
novostavbě z dnešního pohledu nepředstavuje dostačující náhradu za zničení
památky na zájmové parcele.

●
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Modernistické představy o tom, že stará města by měla být zbourána a nahrazena
novou, velkokapacitní zástavbou (Le Corbusier), jdou na ruku podnikatelům ve
stavebnictví a politikům usilujícím o rázná populistická gesta --> vztah k památkám

●
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obecně málo ohleduplný za všech politických režimů: bourá se a přestavuje v
kapitalistické Praze, socialistické Moskvě, fašistickém Římě i nacistickém Mnichově
Italský architekt Gustavo Giovannoni: studie Stará města a nová výstavba:
"probírka" - metoda, jak při modernizaci historické městské tkáně nezničit její
podstatné estetické kvality
Řím-Garbatella, zahradní město rozvržené Gustavem Giovannonim, ve výstavbě od
roku 1920. Nová čtvrť měla kombinovat to nejlepší ze starých měst s výhodami
bydlení mimo centrum (esteticky a funkčně rozmanité soukromé, polosoukromé a
veřejné prostory plus dostatek zeleně a vlastní pozemek pro rekreaci nebo
zahradničení).

Také mezi restaurátory se odehrává spor o podobu výsledku
○ modernisticky založení jedinci razí představu analytické památkové péče,
kdy má restaurátor odkrýt a uměleckohistorické analýze zpřístupnit stopy
jednotlivých fází proměn vzhledu památky, je-li třeba k památce připojit
novotvar, pak musí být v jasně rozpoznatelném „soudobém“ slohu, Zdeněk
Wirth
○ tradicionalisticky založení památkáři preferují syntetickou památkovou
péči – jde jim o uspokojivý výtvarný dojem, jemuž se musí případné zásahy a
doplňky slohově přizpůsobit, Václav Wagner nebo Břetislav Štorm

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
●
●
●

razantně zasáhla památkový fond
Plošné bombardování vedlo ke zničení značné části většiny velkých historických
center v Německu, včetně kdysi výstavního památkového města Norimberka
Obnova probíhala v zemích západního i východního bloku podobně - musela být
rychlá a na krásu se nehledělo

●

●
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V ojedinělých, politicky obhájených případech vyrostly kopie zničených památek
(carské zámky okolo Petrohradu /Leningradu, celé historické jádro Varšavy, Gdańsku
nebo Rothenburgu ob der Tauber)
Varšava, Rynek Starego Miasta. Historické jádro Varšavy bylo za druhé světové
války zničeno, stejně jako mnohá předměstí. Z iniciativy architekta a historika
architektury Jana Zachwatowicze a podle jeho koncepce bylo centrum města rychle
obnoveno (Rynek v letech 1945–1953). Zachwatowicz se svým týmem zavrhl jak
plány ponechat centrum v ruinách jako protiválečný pomník, tak projekty na
modernistickou zástavbu neodkazující k předválečnému stavu. Místo toho vznikl
jedinečný celek sestávající z přesných kopií památek, tradicionalistických
novostaveb, synteticky domodelovaných a analyticky obnažených částí a nových
malířských, sochařských a uměleckořemeslných výzdobných detailů. Výsledek
vypadá jako předválečné Staré Město, působí však ještě malebnějším a
starobylejším dojmem. Vnitřky domů byly modernizovány a uchovaly si polyfunkční
náplň, takže zde probíhají standardní sociální interakce, neomezené – oproti jiným
městským centrům podobného vzhledu – na turistický provoz. V roce 1980 bylo Staré
Město zapsáno na seznam světového kulturní dědictví jako příklad „rekonstrukce
kulturního dědictví v unikátním rozsahu“

Ve většině případů byly válečné destrukce využity k prosazení nových urbanistických
a slohových koncepcí - obecně se preferovaly bytové domy a široké komunikace s
dostatkem místa pro parkování aut.
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V socialistických zemích se za Stalinovy vlády používalo tradicionalistické
architektonické tvarosloví
Sovětský vůdce Nikita Chruščov po svém nástupu k moci v roce 1953 využil
umělecké soupeření ve své snaze potřít kult osobnosti svého předchůdce Stalina a
přiměl architekty a výtvarníky v socialistických zemích, aby nahradili socialistický
realismus modernismem západního typu
Dvě desetiletí (přibližně 1955–1975) patří ke kritickým obdobím památkové péče v
Evropě
Nová výstavba záměrně nenavazuje na starou, zpřísňují se bezpečnostní regulace,
ale uvolňují se estetické
V centrech měst vyrůstají betonové a skleněné domy nerespektující parcelaci ani
linie panoramatu
"bruselizace" - donedávna vzorně chráněné historické centrum Bruselu se
proměňuje ve staveniště pro nevzhledné kancelářské věžáky, kdysi reprezentativní
veřejný prostor s noblesní parkovou úpravou byl znehodnocen výstavbou
kancelářských hranolů, dnes zpustlých
"druhé zničení" - více památkových škod než válečné bombardování a požáry,
kolem měst se rozlézá monofunkční zástavba obytných satelitů, nákupních center a
skladišť, na Východě vznikají kolem starých měst prstence panelových sídlišť
1964 *Benátská charta =  Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek
a sídel - zásadní dokument popisující v několika bodech ideu zacházení s
historickým stavebním fondem, dodnes se na něj odvolávají architekti a restaurátoři,
třebaže byl doplněn desítkami dalších dílčích památkařských chart, úmluv a
prohlášení
Z podnětu benátského kongresu také vznikla v roce 1965 Mezinárodní rada pro
památky a sídla (ICOMOS)
Rok ochrany památek, vyhlášený Evropskou radou v roce 1975
V Československu, kde památkový fond během druhé světové války utrpěl relativně
málo škod, bylo v roce 1950 prohlášeno 30 městských památkových rezervací
V roce 1956 československý parlament přijal zákon č. 40/1956 o státní ochraně
přírody. V roce 1958 přijal parlament zákon č. 22/1958 o kulturních památkách.
Státní ochrana památek byla institucionálně propojena s ochranou přírody
Znojmo, obchodní dům Dyje, architekti Bohuslav Fuchs a Kamil Fuchs, 1969–1970.
Někteří architekti věřili a dosud věří, že stačí dodržovat základní kompoziční regulace
(výšku a uliční čáru), aby se výsledek „hodil“ do prostředí bohatého na památky. V
této představě je udržují ty body Benátské charty, požadující u novotvarů „znaky naší
doby“
Bombardování Znojma sovětským letectvem v závěrečných týdnech II. světové války přivodilo
městu velké materiální škody. Značně poškozen byl i uliční blok sevřený Masarykovým
náměstím a Zelenářskou a Obrokovou ulicí, takže nakonec došlo k jeho demolici a vysázení
provizorního parčíku. Na zástavbu uprázdněné plochy nechalo komunistické vedení Znojma
krátce po normalizačním převratu roku 1969 vyhlásit architektonickou soutěž, ve které zvítězil
kontroverzní návrh obchodního domu Dyje od proslulého brněnského architekta Bohuslava
Fuchse, čerpající do značné míry z nerealizovaného návrhu českého divadla na ulici Veveří v
Brně z roku 1938. Fuchsův projekt znojemského obchodního domu rozpracovala k realizaci
brněnská projekční skupina arch. Josefa Opatřila. V každém ohledu však výsledná, hmotově
předimenzovaná, skoro obludně působící budova s okolní středověkou zástavbou

Masarykova náměstí a okolních ulic nikdy nesrostla. Umístění a proporce obchodního domu
Dyje jsou výsměchem tradičnímu západoevropskému urbanismu a dokonalou ukázkou
necitlivého přístupu, až brutality stavebního plánování v totalitním Československu.

●

Poundbury, jižní Anglie. Město, budované od roku 1993 podle principů prince
Charlese, má dokázat, že tradiční způsoby stavění lze přirozeně aktualizovat tak, aby
splňovaly nejnáročnější estetické, sociální, ekonomické i ekologické požadavky na
život ve 21. století

●

Cheb, dvorní strany domů na hlavním náměstí. Starobylé centrum města bylo v
padesátých a šedesátých letech jednorázově obnoveno. Poněvadž se nevěnovala
velká pozornost detailům, mnoho domů, jejichž jediným vlastníkem se stal stát, bylo
nahrazeno podobně tvarovanými novostavbami ve stylu socialistického realismu. U
umělecky nejhodnotnějších objektů se pečlivě obnovily fasády, avšak vnitrobloky byly
vybourány a nahrazeny parkovišti a parčíky.

●

Byla zahájena celková obnova vybraných památkových rezervací (Cheb, Slavonice,
Litoměřice) --> vybrána města v pohraničí, aby se tak dokázalo, že stát pečuje o
kulturní dědictví lépe než dřívější vlastníci – soukromníci a Němci k tomu rekonstrukce- silný zkrášlovací akcent, nebyly však oproti záměrům dotaženy do
konce vinou ubývání finančních prostředků a vinou neschopnosti prováděcích
stavebních podniků a řemeslníků
1956 - výnos o demolicích opuštěného nemovitého majetku, aby prý nehyzdil krajinu
a neohrožoval obyvatele --> v následujících čtyřech letech proběhlo největší bourání

●
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v dějinách země: podle pokynů lokálních administrativ armáda odstřelovala v
pohraničí domy i celé obce
--> Se zemí srovnáno přibližně tisíc vesnic, v období 1948–1989 zničeno přes 2 500
kostelů a kaplí, po roce 1945 zaniklo přibližně 350 venkovských aristokratických
rezidencí
Ze znárodněných hradů a zámků byla rozkradena nebo rozprodána většina
vybavení: historikové umění odhadují na základě statistik 70-94%
Mikulov. Zámek, zničený požárem v roce 1945, byl ve hmotě (bez interiérové
výzdoby) obnoven podle návrhu architekta Otakara Oplatka, někdejšího stoupence
funkcionalismu. Dřívější meziváleční českoslovenští modernisté se v padesátých
letech angažovali v památkové péči častěji; někdo proto, že se chtěl vyhnout
projektování novostaveb v socialistickém realismu, jiný proto, že revidoval svůj
mladický zápal proti tradici anebo že svou péči o církevní a feudální objekty chápal
jako vyjádření protirežimního postoje. Skutečné motivy se z pramenů zatížených
neupřímností a ideologickými frázemi dešifrují velmi obtížně.

Přerov, Kratochvílova ulice. Za socialismu se, kromě krátké periody první poloviny
padesátých let, příliš nepečovalo ani o památky, ani o krajinu, ani o běžný stavební
fond. Pokud domy zchátraly, byly zbořeny a nahrazeny novostavbami, které s
výjimkou památkových rezervací nerespektovaly uliční čáru ani výšku okolních
objektů, natožpak jejich sloh

●
●

●
●

●

Krajinu ničily přehrady, povrchové doly a scelování polí
Fungování starých měst mělo být „regenerováno“ vkládáním obchodních domů v
kontrastních, modernistických tvarech anebo nahrazováním bytových domů novými,
panelovými
historické město Most bylo celé zbořeno kvůli těžbě hnědého uhlí
pozoruhodnou výjimku představuje fenomén chalupářství, kdy obyvatelé měst
svépomocí opravili dohromady zhruba 30 000 venkovských stavení, aby z nich
vytvořili rekreační bydlení mimo nepřitažlivá a oprýskaná domovská města
Doubrava (Lipová, Chebsko), jedna z památkově nejcennějších vesnic v Čechách.
Venkovské usedlosti, z nichž se vinou odsunu původních obyvatel a kvůli znárodnění
vytratil běžný život, mnohdy zachránilo využití k ryze rekreačním účelům. Chalupáři
kvalitně opravili řadu objektů svépomocí, ze záliby v kutilství a z radosti z práce „na

svém“, osvěžující v době nuceného socialistického kolektivismu.

Systém památkové péče v České republice po roce
1989
●

●
●
●
●
●

Samotné provádění péče se po roce 1989 liberalizovalo - restaurování kulturních
památek smí provádět fyzická osoba na základě povolení k restaurování, které jí po
předchozím prokázání kvalifikace udělí ministerstvo kultury --> restaurátoři jsou tedy
zpravidla soukromými podnikateli s povolením ministerstva kultury, garantujícím
jejich způsobilost pro vybraný typ prací,
architekti projektující rekonstrukce anebo provádějící stavebněhistorické průzkumy
oprávnění nepotřebují
archeologické výzkumy také mohou provádět soukromé osoby oprávněné
ministerstvem kultury
Nakládání s památkami se u nás řídí zákonem 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů
Garantem státní památkové péče je ministerstvo kultury
v ČR institucionálně oddělena odborná a výkonná (rozhodovací) funkce
○ odborná instituce = Národní památkový ústav

■

○

územní odborná pracoviště v každém kraji a k tomu čtyři územní
památkové správy pečující o zpřístupněné památky ve vlastnictví státu
■ stará se o evidenci, dokumentaci, výzkum a prezentaci památek
■ poskytuje poradenství vlastníkům památek a orgánům s rozhodovací
pravomocí
rozhodovací pravomoc: ministerstvo kultury, odbory památkové péče
vybraných obecních úřadů a krajských úřadů

Financování péče o kulturní dědictví v ČR
●

●

●
●
●

Podle zákona je vlastník kulturní památky „povinen na vlastní náklad pečovat o její
zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před poškozením, znehodnocením
nebo odcizením“
Ostatní občané a organizace, „i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou
povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek
nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění
kulturních památek“
Zákon do určité míry omezuje vlastníkovo právo nakládat s majetkem podle libosti
Stát vlastníkovi pomáhá tím, že zajišťuje odborné poradenství a nabízí finanční
výpomoc - proměnlivá, závisí na politické situaci
péči lze financovat z většího množství zdrojů:
○ 1. Vlastní zdroje majitelů památek
○ 2. Dotace ministerstva kultury: Program záchrany architektonického dědictví,
Havarijní program, Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón, a další
○ 3. Krajské a obecní dotace
○ 4. Soukromé nadace (Nadace českých památek,..)
○ 5. Fondy Evropské unie

Kulturní památky
●
●
●
●
●

●

Z pohledu legislativy rozumí objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek na základě prohlášení ministerstva kultury
Seznam nemovitých kulturních památek je veřejný
Seznam movitých kulturních památek je z bezpečnostních důvodů neveřejný, aby jej
nemohli zneužít zloději starožitností
Nejcennější památky (zpravidla zámky, kostely apod.) nesou označení národní
kulturní památky - o jejich statutu rozhoduje vláda
objekty památkového zájmu nebo památky místního významu - nejsou
evidované v Ústředním seznamu, avšak památkové orgány o nich ví, snaží se
sledovat jejich stav a počítají s jejich eventuálním zapsáním do seznamu (např. kříž u
cesty, kaple nad studánkou od neznámého autora apod.)
plošná památková ochrana: ochrana ucelených souborů nemovitých památek

■

●
●

●

Městské památkové rezervace (v ČR 40) a vesnické památkové
rezervace (61)
■ Městské památkové zóny (256) a vesnické památkové zóny (211)
■ Krajinné památkové zóny (23)
■ Technické památkové rezervace (1)
■ Archeologické památkové rezervace (8)
○ Lokality prohlašuje za památkové rezervace vláda a za památkové zóny
ministerstvo kultury
○ Rezervace mají uvnitř svých hranic větší podíl jednotlivých kulturních
památek a větší celkovou památkovou hodnotu než zóny
ochranná pásma -  kolem nemovitých kulturních památek, památkových rezervací
nebo zón, například kvůli ochraně tradičního panoramata
Speciální kategorii představují památky (lokality) světového kulturního a
přírodního dědictví, chráněné podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a
přírodního dědictví z roku 1972 --> památky vnímané jako nejcennější a výjimečné
v celosvětovém srovnání, v ČR 12
Brno, vila Tugendhat, Ludwig Mies van der Rohe, 1929–1930, koupelna rodičů, stav
po rekonstrukci vily v letech 2010–2012. Obnova modernistické architektury se
přibližně od osmdesátých let 20. století profiluje jako samostatné odvětví památkové
péče. Pokud má být důkladná, musí řešit také problematiku, s níž se u starších
památek nepotkáváme: Co s původními elektrickými rozvody? Kde sehnat náhradní
vypínače a zářivky sériově vyráběné ve dvacátých letech? Jak obnovit „historickou“
klimatizaci nebo těsnění mezi odpadovými rourami? V Německu se pro související
výzkum používá označení „Archeologie der Moderne“

●

●
●

●
●

●

●
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Národní kulturní památka: Jindřichův Hradec, zámek. Jedna z nejrozsáhlejších
aristokratických rezidencí v českých zemích, vynikající doklad gotického a
renesančního architektonického, malířského a řemeslného umění.
Památka místního významu: Domašov nad Bystřicí (Olomoucko), kostel sv.
Anny z roku 1791 a kamenný kříž z roku 1878.
Městská památková rezervace: Františkovy Lázně. Chrání se soubor lázeňských
staveb převážně z 19. století s vysokou uměleckou hodnotou urbanistické koncepce i
jednotlivých objektů.
Městská památková zóna: Lomnice (Brněnsko). Městečko, jehož siluetu dosud
ovládají tradiční dominanty (kostel, radnice, zámek).
Vesnická památková rezervace: Rymice na východní Hané. Někdejší selská
stavení s dochovanou, podobně řešenou dispozicí (průjezd do dvora, nízké
polopatro). Bývá obtížnější uchránit méně nápadné hodnoty takových celků než
hodnoty monumentálních a dekorativně bohatých staveb. Jak přesvědčit majitele,
aby neprovrtali střechy vikýři nebo výklopnými okny? Jak udržet soulad v barvách
fasád domů celé fronty? Jak zabránit výsadbě nízkoúdržbových, oblíbených, ale
nepůvodních tisů a tújí na návsi?
Městská památková rezervace Olomouc s ochranným pásmem po obvodu.
Ochranné pásmo by mělo zajistit dostatečný odstup potenciálně konfliktní nové
výstavby od chráněných lokalit. Zatímco hranice rezervací nebo zón bývají zpravidla
přirozeně dány někdejším hradebním obvodem města (nyní městského jádra) nebo
historicky daným obvodem chráněné čtvrti, hranice ochranného pásma nelze vymezit
podle jednotného návodu. Jelikož se všechny budoucí kontroverze v době
projednávání hranic nedají předvídat, nemusí se posléze šířka pásma zdát
dostačující. Koho by kupříkladu ještě kolem roku 2000 napadlo, že v ekonomicky
málo prosperujícím městě Olomouci se spoustou volných pozemků budou v
následujících letech místní podnikatelé a politikové prosazovat výstavbu
kancelářských a obytných výškových budov v těsné blízkosti chráněného centra
Kutná Hora, historické centrum města s kostelem sv. Barbory. Lokalita
světového dědictví, chráněná jako „architektonický klenot evropského významu“
Po roce 1989 byla ochrana přírody vyčleněna z působnosti resortu kultury,
oddělena od památkové péče a garantuje ji ministerstvo životního prostředí, nově
zřízené v roce 1990, je ošetřena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Aktuální problémy památkové péče
●

Mnoho států má schválené zákony o ochraně kulturního dědictví. Tam, kde nejsou
nebo nedostačují, mohou částečně pomoci zásahy mezinárodních organizací jako
UNESCO

●
●
●
●
●
●

●
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Ve skutečnosti se o památkové hodnoty nikde nepečuje v takové míře, která by
přátele památek uspokojila
tradice vs. inovace
možnost přetvářet životní prostředí a zároveň uchovávat jeho dosavadní podobu
pojem "starý" - dnes vnímaný negativně, ale starý může být vníman i jako "dobře
zakotvený v minulosti"
neničit je normální --> šetrnost a respekt k vynaložené práci v minulosti
Londýn, southwarská katedrála v gotickém slohu (v podobě z 19. století), vzadu
kancelářský a obytný dům zvaný The Shard (Střep) z let 2009–2012 od architekta
Renza Piana. Střep je (v roce 2014) s výškou 309 m nejvyšší budovou v Evropské
unii. Nevyrostl na místě památek, nýbrž nahradil krabicovitý stometrový věžák z roku
1975. Diskuse kolem novostavby odhaluje jeden ze sporných bodů současné
rozpravy o kulturním dědictví. Příznivci mrakodrapu chválí obohacení městského
panoramatu o originální tvar, výběr špičkového architekta a nahrazení banální
modernistické budovy za kvalitnější. Odpůrcům vadí prudký kontrast slohu a měřítka
a „ztrpaslení“ tradičních dominant v jeho důsledku. Poukazují též na povážlivé
symbolické souvislosti (komerční stavba dominuje nad sakrální, stavba
islámského-katarského investora dominuje nad křesťanskou katedrálou)
Část města, kde jsou změny korigovány orgány státní památkové péče: Olomouc,
Horní náměstí
Část města, kde nejsou změny korigovány orgány státní památkové péče:
Olomouc-Povel.

Obecné problémy
●
●

●

●
●

Jen v malém počtu států se památkové hodnoty uznávají a udržují ve větším rozsahu
Mimo Evropu (například už v Rusku nebo Turecku) je stále běžné, že se pozornost
soustředí na několik málo vybraných super-památek (například památek světového
dědictví), zatímco méně exponované objekty a místa jsou ponechána napospas
neregulovaným změnám
i Evropané dospěli k nynějšímu, poměrně intenzivnímu vnímání památkových hodnot
až poté, co velkou část svého památkového dědictví (a druhového bohatství v
přírodě) zničili
Srovnání jeden sloh versus druhý, jak se to prezentovalo v 19. století, právem
odmítáme jako nekorektní
Je správné srovnávat konkrétní objekt odsouzený k zániku s objektem, který ho
nahrazuje - v Evropě zhruba až do meziválečné éry vznikaly budovy, které svou
uměleckou hodnotou alespoň do určité míry vyrovnávaly umělecké ztráty způsobené
zánikem starších objektů --> Řím

Vyrovnají však novostavby z posledních let v Pekingu ztrátu vzniklou prakticky úplným
zbořením donedávna největšího starého města na světě? Přináší nový, panelákový Most
stejné poučení a potěšení jako původní Most?

●
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Když byla po druhé světové válce formulována Benátská charta a vznikaly
mezinárodní památkářské organizace a předpisy, věřilo se jaksi automaticky, že
evropské zásady jsou univerzálně platné a přenosné do zbytku světa
O rekonstrukcích zaniklých staveb evropští památkáři hodně diskutují: je novostavba
památky více „památkou“, anebo spíš „novostavbou“?
totální rekonstrukce staveb- zničené válkou nebo z ideologických důvodů --> Evropa
zažila dvě hlavní vlny těchto rekonstrukcí: těsně po druhé světové válce a po roce
1989 v bývalých socialistických zemích
Občané rádi hlasují pro obnovu zničených městských dominant, z estetických i
lokálně-patriotických důvodů
propojováním edukace a zábavy s památkovou péčí (např. pravěké skanzeny)
souvisí úplně nový problém, totiž vtažení virtuální reality do oborové rozpravy

Turistický ruch – záchrana, nebo hrozba?
●
●
●

●
●

sázka na turistický průmysl vlila nový život do měst jako Benátky nebo Bruggy - v
podstatě je zachránila před úpadkem
Od devadesátých let 20. století turistický ruch neobyčejně zmohutněl a některé
oblíbené destinace kulturních výletů praskají ve švech
boom na jednu stranu přináší peníze potřebné na údržbu objektů a ospravedlňuje ji i
z toho nejutilitárnějšího pohledu, na druhou stranu však nutí k výdajům na nápravu
škod způsobených neopatrnými nebo neukázněnými turisty
Přítomnost davů znehodnocuje zážitek každého jedince z návštěvy lokality
Ostrov Hvar, Starogradsko polje. Soustava políček založená řeckými kolonisty ve
čtvrtém století př. Kr. a zachovaná do současnosti v původním geometrickém rozvrhu
i s více méně původní náplní (olivy, víno). V roce 2008 prohlášena za památku
světového dědictví. Dnes se tu pracuje málo; obyvatelé z ostrova odešli anebo se
převážně zaměřili na turistický průmysl. Pokud vegetace nadobro zplaní, ochrana
polí ztratí část svého smyslu.

Nedostatečná veřejná podpora
●
●

●

V žádné zemi se neuvolňuje „dost“ peněz na kvalitní péči o památky a v žádné zemi
nepatří památková péče ke klíčovým politickým tématům
Systém základního a středního vzdělávání, klade v duchu národního obrození větší
důraz na rozvoj a znalost slovesné kultury než na pěstování a oceňování kultury
výtvarné či řemeslné a souvisejících tradic
Je třeba si vážit práce památkářů v místech našich bydlišť a každodenních
procházek: nejedno oblíbené a často fotografované zákoutí by bez nich neexistovalo

Praktické problémy

●
●
●
●

Památky jsou například ohroženy špinavým a agresivním ovzduším --> potřeba
vymyslet, jak často a přitom šetrně čistit
Uživatelé památek mohou volat po zvýšení tepelného komfortu
Správci veřejně přístupných hodnotných objektů musí řpizpůsobit přístup objektu
osobám s omezenou pohyblivostí --> nutno vylepšit technickými instalacemi
Elektrifikace - např. v místnosti pokryté freskami

ČR po roce 1989
●
●
●
●
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problém výběrovost ochrany a devastace nechráněných lokalit
kultivace městských jader x okraje měst zastavovány chaoticky a bez jakéhokoli
estetického zájmu
plýtvání pozemky - kdysi ceněnou úrodnou půdu pokrývají satelity s rodinnými domy
nebo přízemní obchodní centra a skladiště
úpadek urbanismu - asi největším problémem české architektury; pozvolna se
prohlubuje už od poloviny 19. století
v několika případech devastováno i centrum města v těsné blízkosti chráněné
rezervace nebo zóny - výstavba nákupních center, mnohem větších než byly
někdejší socialistické obchodní domy Prior ( Jihlava, Ústí nad Labem, Liberec,
Olomouc)
Jihlava, městská památková rezervace s bývalým obchodním domem Prior
uprostřed náměstí a nákupním centrem City Park Jihlava mezi hradbami a čtvrtí
rodinných domů. Prior (architekt Zdeněk Sklepek, 1978–1983) vyrostl na místě
špalíčku měšťanských domů, City Park (Ladislav Kuba – Tomáš Pilař, 2005–2008)
na místě sto let staré továrny. Jiná doba, tytéž praktiky – ale dvanáctinásobná

kapacita.
novostavby málokdy harmonicky zapadají do svého okolí, i když nejsou přehnaně
velké ani nápadné - snaha odlišit „soudobou“ architekturu od architektury „minulosti“
rozvoj občanského sektoru po roce 1989 představuje největší naději památkové péče
- * desítky iniciativ a hnutí, zasazujících se za záchranu ohrožených staveb, šířících
osvětu anebo pečujících o čistotu a úhlednost míst v duchu okrašlovacích spolků
malá podpora vrcholných politiků - v 90. letech 20. století měla podporu větší, snad
proto, že těsně po pádu komunistického režimu v roce 1989 panovalo ve společnosti
obecně větší nadšení pro prosazování „dobrých věcí"

KATEDRÁLA SV. VÍTA
●
●
●
●
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1344 - zahájení stavby 3-lodní gotické katedrály (3 věže) --> přerušeno husitskými
válkami
dostavba západní části - až 1873
dokončení 1929
1) Matyáš z Arrasu --> Petr Parléř
2) gotická oratoř (Benedikt Ried) - Vladislav II. Jagellonský
3) 1556 - 61 - Wolhmut - kruchta
4) V.M. Pešina z Čechorodu, finanční prostředky-celonárodní sbírka, Josef Kranner +
Josef Mocker -> západní část lodi + průčelí s 2 80m vežemi
5) Kamil Hilbert - opírá se o vědecký výzkum -> spolupráce s historiky a archeology,
zachovává koncepci dostavby (puristickou) , doplňuje novodobým detailem (hlavice
sloupů..) do ramene transeptu (severní příčná loď) -> propojení staré a nové části

