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Anna Kusáková si vybrala neobyčejně zajímavé, současně však složité a doposud nezpracované téma. 

Památková péče v 80. letech minulého století se ocitla na (tehdy téměř nikým nepředpokládaném) 

konci komunistické epochy. Proto se v ní koncentrovaly narůstající, přesněji neorganicky se hromadící 

problémy, a to již od konce 40. let. Naopak poslední desetiletí 20. století otevírá zcela novou etapu 

našich dějin s tím, že právě ona „divoká“ 90. léta zachycují téměř vše (a nutno zdůraznit, že pozitivní i 

negativní), co nás doprovází ještě v současnosti. Tato doba byla ale díky své „porevoluční“ atmosféře 

natolik vyhraněná a jdoucí mnohdy za předpokládané limity všeho druhu, že ji dnes můžeme 

považovat za uzavřenou kapitolu.  

Důraz na porovnání tak odlišných, byť bezprostředně navazujících období se odráží ve velmi dobře 

zvoleném formálním členění. Po obecném úvodu mají proto jednotlivé kapitoly věnované 80. a 

90. létům shodnou základní skladbu kapitol. Tím byl vytvořen prostor pro potřebnou komparaci, 

kterou autorka uvádí v obsáhlém a dobře zpracovaném závěru.  

Pro dané téma byl rovněž zvolen vhodný přístup, kdy si Anna Kusáková vybrala několik kauz, na 

kterých se pokusila dokumentovat tehdejší problémy. Zde se ale samozřejmě ihned otevírá prostor 

pro diskusi o vhodnosti zvolených příkladů.  

Více bych zřejmě akcentoval jedinečnost situace v Praze, která se zejména v 80. letech značně 

odlišovala od dalších regionů. Známý příklad nádraží Těšnov nelze přes jeho již obecně známý průběh 

opomenout. Zajímavá je proto spíše další kauza spojená s revitalizací Jánského vršku. Tato práce 

vlastně poprvé akcentuje její památkový význam. Současně se ale jedná o dobovou výjimku spojenou 

s plošnou obnovou, která přes veškeré (a v práci dobře postižené) nedostatky jako jedna z mála 

zohledňovala podrobný průzkum, který byl (opět v dobovém kontextu tehdy možného) skutečně 

průběžně zpracováván. To bylo při obnově bytového fondu v dané době skutečně jedinečné. Je ale 



zajímavé, jak se zde tyto práce podobaly velkým obnovám jiných MPR v 50. letech. Právě tady lze 

nalézt skutečně zobecňující hodnocení pro celé období komunistické nadvlády. 

Přiznám se, že mi v příkladech chybí obnova Královské cesty, která v sobě koncentruje dobově 

příznačnou kamufláž skutečné reality (s dovolením cituji z básně Z. Dragouna: ...za barevnými 

katarakty / tiše se hroutí dvorní trakty…). Pro dějiny 80. let je důležitý i onen pověstný článek 

v Rudém právu o památkách „ideově pozitivních a ideově negativních“. 

Domnívám se, že v příkladech chybí alespoň krátký odkaz na dobově příznačné plošné demolice.  Ty 

postihly řadu památkových měst (např. Jihlava, Beroun). V Praze se to týká asanace Žižkova. I když 

toto téma bylo již na našem ústavu sledováno, pro celkový obraz dobové situace bych jej viděl jako 

nesmírně důležitý.  

Vybrané příklady totiž vykreslují situaci přímo v centru, které mělo, jak již bylo ostatně řečeno, 

odlišný ráz. Zde je až pozoruhodné, jak je situace v centru podobná v celém dlouhém období od 

přelomu století do současnosti. Při této perspektivě najednou mizí jinak účastníky dění silně 

prožívaný dobový ideologický diktát a vynořují se daleko obecnější a vlastně setrvalé problémy 

spojné s ochranou historie velkého živého městského organismu. 

Pro 90. léta je důležitý posun v ochraně památek, který práce dobře popisuje. Objevuje se zde ale 

další velice zajímavý vztah památkářů ke snaze (často samotných autorů) chránit novostavby 

vkládané do starších struktur již od 60. let 20. století. Právě suverenita některých z těchto tvůrců, 

kteří s neskrývaným despektem odsuzovali vše staré, se nečekaně silně odrazila v odtažitém přístupu 

památkářů k této jinak zcela objektivně potřebné ochraně. 

V práci je oprávněně zmiňován Klub za starou Prahu. Možná by bylo záhodno zmínit i aktivity 

vztažené k jednotlivým čtvrtím. Právě v těchto místních aktivitách vidím podstatnou proměnu doby. 

Někteří místní obyvatelé začínají projevovat hlubší zájem o historii; současně se ale zvyšuje odpor 

proti památkářům jako těm, kdo dalšímu rozvoji brání. To byl ostatně i postoj komunistických 

předáků. Zde se situace bohužel zásadněji nezměnila. 

V obecné rovině propojující obě období je rovněž podobná situace v legislativě. Ta byla (po zbavení 

ideologických proklamací) až nečekaně kvalitní a památky opravdu chránící. Rozdíl mezi psanými 

zásadami a jejich praktickým výkonem byl ale v obou případech shodný. Tento rozpor mezi psaným a 

reálným zdůrazňoval především D. Líbal (ZPP).  

Tyto poznámky je nutno chápat jako upozornění směřující k dalším možným směrům bádání. Jejich 

naplnění by ale zásadně překročilo požadovaný rozsah diplomové práce.  



 

Závěr: 

Předem bych chtěl zdůraznit zájem autorky o postižení tímto způsobem doposud nezpracovaného 

období. Právě otevření důležitých otázek a vymezení dalšího bádání považuji na největší přínos. 

Elaborát splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci (90. stran textu, poznámkový 

aparát, přehled literatury a pramenů, obrazová příloha - 74 obr.).  

Ocenit je třeba zejména odvahu Anny Kusákové, která se bez předsudků ponořila do tohoto tématu. 

Závěrem je nutno kvitovat práci jako první komplexní pohled na nesmírně složitou situaci v období 

přelomu dvou epoch. 

Inspirativní práci velice rád doporučuji k obhajobě. Na základě jejího průběhu bych ji hodnotil jako 

výbornou/velmi dobrou. 

 

V Praze, srpen 2018        ing. Petr Macek, Ph.D. 

 


