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ÚVOD   
ARCHITEKTURA JAKO VEŘEJNÝ PROSTOR  
 

V běžném jazyce se pojem „veřejný“ nejčastěji chápe jako protipól k pojmu 

„soukromý“. Tato polarita má kořeny v dichotomii veřejného a soukromého v římském 

právu: veřejná práva se týkala zájmů římského státu, zatímco do kategorie soukromá  

spadala rodinná a majetková práva. Ovšem takové jednoznačné rozdělení nikdy 

nebylo definitivní, na škále veřejný – soukromý existovaly další stupně a obě sféry 

byly vždy aspoň částečně vzájemně propojitelné. Samotný pojem „veřejnost“ je 

historicky a sociokulturně determinovaný a proměnlivý, dnes se pod tímto termínem 

nejčastěji chápe specifická sociální skupina zainteresovaná na   společenském dění 

jako takovém.  

Ze sociokulturního hlediska jsou veřejné prostory, ať sakrální či profánní,                   

a veřejné instituce a činnosti koncentrovány kolem určitých kulturních významů                

a hodnot, jsou spjaty se symbolikou míst a dějů a vytvářejí socializační prostředí, tj. 

místo pro setkávaní lidí a jejich vzájemnou interakci a komunikaci, v níž se ustavují 

kódy a paradigmata jednání a komunikace.  

Základem prostoru je tělesnost. Člověk žije ve světě, fyzicky jej obývá, různé 

socializované formy prostoru je pak možné shrnout jako extenze tělesné existence. 

Veřejný prostor jako extenze těla je místo, v němž překračujeme hodnotu „soukromí“, 

jeho konstantami jsou protiklady uvnitř (doma) a vně (venku), daleko a blízko nebo 

na obzoru a v dosahu, a symbolické hodnoty. Prostor jako extenze těla se stává 

základem sociální symboliky, v níž se prostupuje zkušenost individuální se 

zkušeností soukromou, specifikace „veřejný“ pak říká, že základem takového 

prostoru je  místo,  kde se tvoří lidské zkušenosti s různým stupněm obecnosti.  

Veřejný prostor je také místo, v němž se akcentuje tělo prostřednictvím tváře. 

Veřejný prostor je tedy extenzí tváře, stává se jakousi divadelní scénou s vizuální 

prezentací významů. Namísto protikladu doma – venku nastupuje protiklad viditelné - 

skryté, prostor reprezentace, jímž se zakládá sémiologie veřejného prostoru: politika 

se svými rituály či architektura se svými hierarchiemi.  

A tak od věků vystupovalo město jako imago mundi, symbolický obraz toho, 

jak člověk chápal svůj svět a sebe samého, obraz čitelný a srozumitelný, jehož 

obývání bylo stálým zvýznamňováním všech prvků prostředí a jejich prostorových 

vztahů. Prvotní integrita nalezená středověkým městem stála na vymezení kategorií 
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sakrální – profánní, resp. veřejné – soukromé. Druhý rozměr integrity se týkal vztahu 

města a domu jako dvou pólů téže dimenze: hradby města a průčelí domu vytvářely 

základní konstitutivní vztahy mezi „vně“ a „uvnitř“, to jest městské uvnitř – 

mimoměstské vně a soukromé (uvnitř domu) – veřejné (mimo dům). Tato celistvost 

vztahu veřejného a privátního se rozpadla se ztrátou integrity domu: prvotní dům plnil 

všechny základní funkce důležité pro život, postupně však ztratil část svých funkcí, 

které převzal veřejný prostor města – privátní sféra atakovala veřejný prostor, aniž by 

se mu více otevřela (např. funkce domu jako pokladnice převzaly veřejné instituce). 

Tím se znejistila polarita nejen vztahu veřejný - soukromý, ale též „veřejného umění“, 

jehož projevy, původně přináležející soukromé sféře, se začaly institucionalizovat. 

Rozrušila se přirozená integrita umění a veřejného prostoru, umělecká díla začala 

čím dál častěji putovat z ulic a náměstí, postupně opustila chrámy a paláce, zkrátka 

zřekla se tradičního výtvarného prostoru, který postupně nahrazovaly galerie a 

muzea; zároveň mizí z ulic lidové a folklórní slavnosti, církevní procesí, divadelní 

produkce se odehrávají pouze ve specializovaných budovách apod. Tak umění 

přestalo být veřejným ve smyslu bezprostředního setkávání na veřejném urbánním 

prostoru a uzamklo se do výlučnosti, jeho funkce se zredukovaly na náplň volného 

času. Tento proces je logickým důsledkem „instrumentalizace racionality“ moderní 

doby, do krajnosti dovedené specializace těch lidských činností, které ve větší části 

historického vývoje působily komplementárně. Kulturní život se postupně stahoval 

z veřejných prostranstvích a umělecké ztvárnění městské zástavby se stávalo čím 

dál těžší – racionalizace urbanismu, jehož důsledkem jsou velkoměsta se sídlišti, 

v minulých desetiletích dosáhla svého vrcholu, nová zástavba drtila staré formy 

umění a nakonec nebylo jasné, jak takové městské prostory výtvarně dotvořit. Jakým 

způsobem se k tomuto problému postavili čeští architekti a výtvarní umělci v období 

vlády komunistické strany, to je předmětem této bakalářské práce.    
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ČÁST PRVNÍ 
VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA  

 
Výtvarné dílo v tvorbě architektonického prostoru 
  

Umění se podle tradiční a nejobecnější klasifikace dělí na časové, zastoupené 

hudbou a literaturou, prostorové (výtvarné) a konečně časo-prostorové (tanec, 

divadlo, film).   

 Výtvarné umění zahrnuje širokou škálu tvůrčích aktivit, které lze kategorizovat 

– jakkoli schematicky – podle funkce na umění volné, do něhož spadá malířství,  

sochařství, grafika atd., jež tedy nevzniká za nějakým konkrétním účelem, ale umělec 

se jeho prostřednictvím „z vnitřní potřeby“ vyjadřuje ke světu, lidem i sobě samému, 

dále na umění užité a design, směřující k estetickému pojetí účelových předmětů, 

kterým dává vyšší estetickou úroveň, a konečně na architekturu, znamenající tvorbu 

prostoru. Architektura představuje širší rámec pro ostatní výtvarné obory, 

zprostředkovává jejich vzájemné vztahy, je to umění syntézy, řešení souhrnu vazeb, 

směřující k jednotnému působení. Současně se však architektura může považovat za 

jeden z oborů výtvarného umění. Vzniká tedy klíčová otázka: Co je to architektura? 

Umění, nebo technická, stavební záležitost, bez výtvarného aspektu? Jednotlivá 

slohová období a zejména moderní architektonické směry dávaly odlišné až 

protikladné odpovědi na tyto otázky.  

 Vnější a vnitřní architektonický prostor sestává z dispozičního řešení, 

konstrukčních detailů, materiálového a barevného řešení, výtvarných děl, osvětlení, 

terénních a sadových úprav, vnitřního zařízení stavby.  Výtvarným dílem zde míníme 

vše, co obsahově i materiálově vytváří a dotváří prostředí, ať už jde o obraz, plastiku 

nebo výtvarně řešenou dlažbu.  

 Výtvarné dílo vzniká buď v souvislosti s architektonickým celkem, nebo jako 

autonomní artefakt, vytvořený bez vztahu k prostředí (tzv. galerijní). V případě účasti 

výtvarného umění v architektonickém konceptu, dílo může buď spoluvytvářet nové 

prostředí, kdy práce architekta jen do určité fáze předchází práci výtvarníka, nebo je 

možné dílo zařadit do stávajícího prostředí, kdy daný architektonický celek existuje 

pro výtvarné umění jako podmínka. Pokud je výtvarné řešení součástí celkové 

koncepce, nelze je od sebe oddělovat. Autonomní výtvarné dílo bývá buď dodatečně 

zařazeno do daného (např. historického) prostředí, častěji se však uplatňuje jako 

exponát v galeriích, kde je opět určitým způsobem ve vztahu s architekturou, ale má 
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zde zvláštní a odlišný charakter, daný funkcí výstavního prostředí – předvést 

výtvarné dílo v optimálních podmínkách.  

Na výtvarné dílo obecně se kladou určité požadavky, zajišťující jednak vlastní 

uměleckou kvalitu díla, jednak  záměrnou účast a spolupráci díla v celkové koncepci 

prostředí, a to prostřednictvím prostorového, psychického, estetického a fyzikálního 

působení. Obyčejně výtvarné dílo, případně design znamená přínos pro 

architektonický koncept, ale může tomu být i jednoznačně naopak: pokud je 

přítomnost umění v architektuře neinvenční či násilná, tak umění nejenže nemůže 

nahradit nedostatky architektury, ale ještě je zdůrazňuje (nefungující fontána nebo 

poničená plastika v sídlištní zástavbě). Často se také stává, že celková úprava 

prostředí a zapojení díla do něj je takové, že mnohdy divák ani nezaregistruje jeho 

existenci, nevšimne si ho, artefakt se v zástavbě ztrácí nebo je naprosto nevýrazný.  

Uvažujeme-li výtvarné dílo s určitou trvalou, předem určenou funkcí (např. ve 

společenských prostorách), musí být „obdařeno“ určitými vlastnosti, aby dosáhlo 

požadovaných účinků, které od něj očekáváme. Jedním z nejdůležitějších faktorů je 

správné umístění, neboť pouze při určitém odstupu pozorovatele dílo může být 

vnímáno jako celek, mělo by mít prostorově významnou polohu, vztah různých 

výtvarných děl by měl vytvářet jejich harmonickou kompozici apod. S umístěním úzce 

souvisí osazení, tj. způsob připojení díla ke stavbě, v případě sochy například zda 

má být použit sokl, a pokud ano, tak jaký. Je-li výtvarný prvek umístěn v prostoru, 

musí s ním komunikovat ve vzájemných prostorových vztazích, to znamená mít 

vhodné vnější měřítko ve vztahu k jeho velikosti a obejmu atd., vnitřní měřítko a 

výraz díla musí vycházet z celkové skladby a charakteru prostoru a jeho funkce. 

Neméně závažnou vlastností uměleckého artefaktu je jeho osvětlení, které může být 

přirozené či umělé, nebo materiál; každý materiál má specifické vlastnosti, a proto se 

hodí více pro tu či onu část architektonického prostoru: základním stavebním a 

výtvarným materiálem je kámen, dřevo je vhodné na plastiky a dekorativní prvky do 

interiérů, kov, nejčastěji bronz, na sochy a reliéfy v interiéru i exteriéru, nověji se ve 

výtvarném umění uplatňuje beton, umělý kámen nebo plastické hmoty. Je to právě 

umělecká i materiálová hodnota výtvarného díla, které se v moderní architektuře 

stává kontrastem vyvažujícím její strohost a technicistnost. Barevnost zase ovlivňuje 

psychický dojem a celkovou atmosféru prostředí – jednotlivé barvy mají různé 

psychické účinky; v architektuře barva vždy fungovala nejen jako dekorativní prvek, 

ale získávala i symbolický význam – např. v antice jako symbol života, plodnosti a 
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smrti. V neposlední řadě dílo musí mít odpovídající myšlenkový obsah, nějakou 

ideovou náplň vztahující se k architektuře.   

Úlohou sepětí výtvarného díla s architekturou je navržení takového prostoru, 

jak interiérového, tak exteriérového, aby došlo k jeho sjednocení ve smyslu 

plastickém (uvědomění si měřítka i proporcí ve vztahu k architektuře), světelném 

(jaký prostor se řeší, zda je uzavřený nebo otevřený do volného prostranství) a 

barevném (barevné řešení vycházející z daného prostředí, vlastnosti materiálu 

apod.). Důležitým faktorem je charakter prostředí, jež architekt vytváří a k jakým 

účelům je určeno, zda jde o prostředí historické, památkově chráněné, nebo které  

teprve vzniká. Architekt tedy musí k jakémukoliv řešení přistupovat se znalostí nejen 

své práce architekta, ale i profese výtvarníka, vytváří sice celkovou koncepci, avšak                    

v případě začlenění konkrétního výtvarného díla spolupracuje – v ideálním případě -  

s jeho autorem již v průběhu navržené práce.  

 
 

Souhra výtvarného umění a architektury v historické perspektivě  
 
 Uměleckou syntézou obvykle rozumíme vzájemnou souhru výrazových 

prostředků a také různých druhů umění  ve smyslu vytvoření výrazově jednotného 

celku. Základem takové umělecké syntézy je prostorová koncepce, vytvořená na 

podkladě primárních souvislostí, řešených  tvůrčím způsobem k daným podmínkám 

zadání. Každá historická doba s sebou přinesla proměnu nejen v jednotlivých 

oborech umění, ale i ve způsobu, jakým byl vytvářen jejich vztah a jaký význam se 

tomuto vztahu připisoval. Umění vždy bylo v úzké souvislosti se společenským 

životem, a proto se s každou změnou ve vývoji společnosti měnilo umění a rámec 

jeho vnímání a zařazení.   

Propojením architektury a umění nebylo ve dvacátem stoletím ničím novým, 

objevovalo se již ve starověkých civilizacích, a to především ve stavbách určených 

k reprezentačním účelům, kdy výsledný účinek stavby umělecké dílo umocňoval 

nebo také vyprávěl nějaký příběh, pro nějž architektura vytvářela rámec.                       

U starověkých chrámů a paláců, katedrál středověku, šlechtických sídel renesance, 

baroka a klasicismu i měšťanských domů umělecké dílo ilustruje a vypráví příběhy a 

symbolizuje. Mimo styly navazující na historii jako secese, art deco, socialistický 

realismus nebo postmoderna, se v hlavním stylovém proudu 20. století, jímž byl 
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v západní civilizaci funkcionalismus (později internacionální styl), projevuje 

především jako estetický doplněk. 

 

ANTIKA 

Umění je charakteristický projev člověka od prehistorických dob a vždy 

souviselo s projevem touhy člověka po zkrášlení prostředí, ve kterém se odehrává 

jeho každodenní existence.    

V řecké antice byla věnována mimořádná pozornost vztahové celistvosti, 

harmonii forem. Ve své vrcholné fázi byla řecká architektura řešena jako ucelený 

systém skladby jednotlivých článků domyšlených do všech detailů. Všechny části 

stavby se na sebe přísně vázaly v rámci určitého řádu a veškeré poměry částí                 

v celku byly propočteny s matematickou přesností. Stavba byla řešena tektonicky, 

čistě vyjadřovala konstrukční principy a prvky, a její zřetelnou funkci podtrhovalo 

výtvarné řešení. Umělecká syntéza byla vázána k prohloubení dokonalosti 

stavebního řádu; sochařská a malířská díla dotvářela jasně vymezené části 

architektury (vlys, tympanon), které neměly nosnou funkci.  

Římská architektura pracovala se zcela jinak chápaným prostorem                        

v porovnání s řeckým typem stavby: zatímco se v Řecku jednalo o článkovou 

sestavu, umožňující různé délky prostoru, Římané vytvářeli ukončené, uzavřené 

jednotky architektury s výrazným, bohatě členěným a zdobeným interiérem, který se 

stal vzorovým typem umělecké syntézy v antickém duchu. Jiným vzorem 

spolupůsobení architektury a umění představovaly vítězné oblouky a oltáře.  

Křesťanské umění v antice se odvíjelo od počátečních projevů v katakombách, 

v nichž se interiéry zdobily nástěnnými malbami. Později, po oficiálním uznání 

křesťanského náboženství,  započala výstavba prvních „církevních“ objektů se třemi 

typy účelu: a) shromáždění věřících (basilika), b) křest (baptisterium),                              

c) monumentální náhrobek (mauzoleum). V raných dobách byla křesťanská 

architektura navenek maximálně jednoduchá, bez ozdob, v interiéru však nacházela 

uplatnění malířská a sochařská práce monumentálního charakteru v antickém duchu.  

 
STŘEDOVĚK 

 V době románské umění vycházelo z náboženské ideologie raného a 

vyvíjejícího se křesťanství a přesahovalo rámec výtvarného díla v dnešním slova 

smyslu: uplatňovalo se nejen při tvorbě obrazů a plastik, ale i v dnešní kategorii 
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uměleckého řemesla, v detailech architektury a v předmětech různého funkčního 

určení. Románské umění pracuje s poměrně značnou rozmanitostí forem, jednotícím 

prvkem je pouze idea křesťanství. V architektuře převládaly silné zdi, křížová klenba, 

prostor byl zvětšován a rytmizován dalšími klenebními poli seskupovanými do řady 

nebo centrálně kolem středního sloupu.  Samotný vnitřní prostor byl řešen různými 

výškami hlavní a vedlejší lodi, třípatrové dělení vnitřních stěn zahrnovalo arkády 

v přízemí, boční tribuny ve druhé pásmu a malé okenní otvory ve třetím.  A právě zde 

našlo své uplatnění malířství a sochařství monumentální povahy, zejména při řešení 

portálů, hlavic sloupů a stěn.  

 Teprve s nástupem gotiky docházelo ke skutečně jednotnému slohovému 

výrazu – umělecká syntéza v duchu gotického názoru byla nejpatrnější na příkladu 

katedrál. Celá architektura byla najednou přísně logická a tektonická, a nový stavební 

systém a typ konstrukce, jehož základem se stal lomený oblouk nesený pilíři, 

vyžadoval nové výtvarné řešení: vytvořila se celá škála nových typů plastik  a užitého 

umění (fiály, chrliče, klenební svorníky, vitráže), které měly přísný stanovený účel. 

Umění v gotické katedrále sledovalo a umocňovalo prostorové a duchovní účinky 

architektury. Umělci v té době pracovali v rámci tzv. huti, tj. v dílnách, kde řešili 

mnoho úkolů sochařských, malířských a z oblasti uměleckého řemesla, přičemž tyto 

jednotlivé oblasti výtvarného umění často nerozlišitelně splývaly.  

V období renesance bylo výtvarné dílo nositelem reprezentace světské a 

církevní moci. Návrat k antickému odkazu: humanismus a racionalita doby umožnily 

pochopení antického dědictví, na které navazoval i způsob zastoupení umělců 

(malířů a sochařů) v architektonickém díle; jejich práce se stala ještě 

monumentálnější, velkolepější, nástěnné malby pokrývaly celé plochy prostoru, 

sochařské práce harmonicky doprovázely architekturu. Práce malíře a sochaře se 

začala výrazně odlišovat: malba a plastika začaly být svébytným projevem. Oproti 

gotickému prostoru byla hlavním prvkem renesančního zeď – tedy plocha. Také v 

klenbách se opouštěla viditelná žebra ve prospěch plochy, celý prostor byl nyní jasně 

vymezen, nebyl již neurčitě propojován s vesmírem, naopak zdůrazňoval konkrétní 

přítomnost.  

Baroko se orientovalo na emotivní nadsázku a s ní spojený patos, 

dramatičnost; k tomu sloužily různé výtvarné prostředky jako iluzivní efekty (světelné, 

perspektivní), kumulace hmot, snaha o dosažení výrazné plasticity, využití křivek 

apod. V této historické době byla architektonická koncepce prostoru nemyslitelná bez 
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sochařské a malířské spolupráce, ale začleňovala v bohaté míře také přírodu, kterou 

přizpůsobovala celkovému dojmu. Oborová spolupráce byla v barokním celku 

nedílnou součástí architektury, a tato neoddělitelnost byla ještě zdůrazněna složitým 

rámováním, různými baldachýny a dalšími díly uměleckého řemesla. Poprvé se 

setkáváme s autonomností výtvarných děl v pravém slova smyslu, tzn. musíme 

rozlišovat obrazy a sochy vzniklé mimo souvislost s architekturou s uměleckou prací 

pro určitou část stavebního prostoru.  

  
19. STOLETÍ 

Eklektické přejímání minulých slohů, charakteristické pro první polovinu 

devatenáctého století vytvořilo nakonec vhodné podmínky pro zásadní změny, které 

byly vedeny do dvou kontrastních linií. Jednak probíhalo racionální přehodnocení na 

základě technické revoluce, jednak pokračovaly z velké části na vyloženě výtvarném 

principu postavené přístupy v architektuře, které vrcholily např. dekorativní secesí            

a art deco.   

V prvním případě byla  architektura úzce spjatá s technologickými vynálezy 

(kov, sklo, železobeton), a proto se orientovala na čistě technické stavby, např. 

pavilony na světových výstavách, v nichž podíl tradičního umění malířského                    

a sochařského byl nulový. Ale právě tento přístup vytvořil základ pro budoucí novou 

integraci ve dvacátém století, totiž syntézu samostatných, od sebe oddělených a plně 

vyhraněných uměleckých disciplín.   

Dekorativní linie v architektuře se věnovala zejména malířskému                           

a sochařskému dotváření prostoru, tedy umělecké syntéze v nejširším smyslu: 

secese pouze zdobila stavby, pokrývala budovy dekorem, o výtvarné vyjádření funkcí 

stavby, ale víceméně o povrchové zkrášlení. Významnou roli zde hrálo užité umění, 

protože každý prvek budovy mohl být chápán jako umělecké dílo, a obráceně, umění 

bylo chápáno jako zjemnění architektury a v tom smyslu bylo její přímou součástí. 

V této linii se malířská a sochařská spolupráce v architektuře vyvíjela od akademismu 

(romanticko – historického stylu) až k úplnému osvobození od předchozích 

zákonitostí, čímž opět došlo k jejich osamostatnění od architektury a k nové integraci. 

 

20. STOLETÍ  

 V první polovině 20. století jednotlivé architektonické proudy různě 

přistupovaly k výtvarnému umění. Na jedné straně stál kubismus, který pracoval 
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s hmotou jako s výtvarným dílem bez ohledu na vlastnosti materiálu, vyznačoval se 

skulpturální dynamickou tendencí, kinetismem, jenž dramatizoval plochy fasád a 

rozkládal plochy v prostorovou soustavu geometrických útvarů. Skulpturální ideje 

kubismu se po první světové válce postupně transformovaly v plastickou 

obloučkovou ornamentiku, někdy folklórního ladění, zklidnělou a dekorativní 

(rondokubismus). Kubismus také jako první poukázal na nezbytnost řešit architekturu 

jako celek, včetně interiéru a užitého inventáře.  Na druhou stranu malířství a další 

obory výtvarného umění s nástupem kubismu začaly řešit své vlastní problémy, na 

architektuře nezávislé, emancipovaly se od akademismu a podřízenosti architektuře. 

 Naproti tomu purismus zcela vyloučil výtvarné dílo z architektury jako zbytečný 

prvek, který ruší ryzí architektonickou krásu, omezil se pouze na čistotu stavby – 

architektura se v puristickém podání proměnila  v prostorovou hru dokonalých forem.  

V purismu se uplatňovala krajní tvarová elementárnost, jako reakce na požadavek 

novodobé účelnosti a formové prostoty (představitelé: J. Chochol, A. Špalek,                  

J. Gočár). U tohoto postoje lze hledat počátky funkcionalismu, který posléze ovládl 

českou architekturu. Rané funkcionalistické myšlenky byly formulovány už od 

dvacátých let (např. v časopise Stavba vydávaného od roku 1921, L. Kysela,               

F. A. Libra, O. Starý, O. Tyl, K. Teige), postupně se vydělovaly dvě komplementární 

tendence: jednak poetická (J. Fragner, K. Honzík – architekti Devětsilu), jednak 

racionální (Klub architektů). Avantgardní architektura sice významným způsobem 

omezila participaci uměleckého díla na architektonickém či urbanistickém konceptu, 

přesto se od vzájemné spolupráce obou oborů nikdy zcela neopustila. V českých 

zemích v „Kotěrově generaci“ ještě přicházela spolupráce architektury a výtvarného 

umění při formování veřejného prostranství z přirozené jednoty disciplin i stále 

tradičního pojetí výzdobných prvků; následující generace realizovala spolupráci 

především v rámci osvědčených tvůrčích tandemů, založených na osobních 

kontaktech a příslušností v uměleckých spolcích (například Pavel Janák si zval ke 

spolupráci Jana Štursu a Josefa Mařatku). 

Hlavní význam první poloviny 20. století spočívá ve vyhranění uměleckých 

oborů, v důsledném odlišení základních charakteristik architektury, malířství                         

a sochařství. Ale již v této době někteří architekti projektovali technologicky                         

a tektonicky čisté stavby, v nichž bylo integrálně začleněno svébytné výtvarné umění, 

volně dotvářející jejich celkovou atmosféru.  
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Čtyřicátá a padesátá léta přinesla návrat k tradicím a snahu po malířské, 

sochařské a řemeslné spolupráci, po „zlidštění“ funkčně řešených prostorů a po 

sblížení protichůdných uměleckých tendencí - teprve tehdy mohla přijít skutečná. 

nová integrace a syntéza výtvarného umění a architektury. Podmínkou pro to bylo   

přiznání důsledné autonomnosti a odlišení každého z prostorových komponentů 

architektury, výtvarné díla nově se stavbou souvisí jen svým výrazem a svými 

vlastnostmi, avšak v rámci architektonického celku má vlastní úlohu a tím danou 

svébytnost a uzavřenost.  

Souběžně s prohlubováním a rozšiřováním této základní linie v následujících 

desetiletích nastupují od 70. let některé tendence, které lze považovat za protikladné               

k integračnímu směru. Zatímco postup syntézy je nesen výtvarnou logikou, v níž je 

prvořadým účelem vyjádření nebo posílení individuálního uměleckého záměru,                 

v těchto nových trendech je postup opačný: od účelu k intuici, která směřuje sama           

k sobě, k vyjádření osobnosti autora. Za tímto postojem je možné vidět určité 

dekonstruktivní rysy v postmoderní architektuře, která je většinou pojímána jako 

součást celého komplexu architektonické práce od urbanismu po detail a na tomto 

uceleném základě se rozvíjí dílčí výtvarné záměry.  
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ČÁST DRUHÁ       
SOCHA  V PRAŽSKÉ ARCHITEKTUŘE V LETECH 1945-1990 
 
Politickohistorické vymezení období 

 
Zkoumané období je de facto vymezeno dvěma letopočty: 1948 a 1989. Tato 

perioda se historicky vyznačuje specifickým politickým režimem: státní moc držela 

Komunistická strana Československa (KSČ) a naše republika přináležela ke 

komunistickému bloku států východní Evropy a Sovětského svazu; v běžné řeči se 

nazývá jako léta totality nebo éra komunistické diktatury. 

Převzetí moci komunisty v únoru 1948 bylo téměř nevyhnutelným vyústěním 

dlouhotrvající napjaté situace z předchozích let. Komunisté byli po druhé světové 

válce nejsilnější politická síla ve státě (ve volbách do Ústavodárného národního 

shromáždění v roce 1946 získali v celonárodním měřítku 38 % hlasů), a 

celoevropský příklon k politické levici a popularita Sovětského svazu jako 

osvoboditele státu od nacistických okupantů posilovaly jejich mocenské pozice. 

Komunisté nadto prostřednictvím jimi ovládáného ministerstva vnitra terorizovali 

členy ostatních stran, a to v souladu s vývojem stalinské politiky v Sovětském svazu. 

Mizela jejich ochota k jakýmkoli politickým kompromisům, časté neshody ve stávající 

vládě, v nichž KSČ měla sedm křesel, pokaždé hrozily vládní krizí, což se nejsilněji 

projevilo při jednáních o nové ústavě. Systém Národní fronty (vládnoucí orgán stojící 

nad parlamentem, v němž byly sdruženy povolené politické strany) byl ve vážné krizi, 

střetnutí mezi koaličními partnery se vyhrocovala. Nekomunistické strany (lidovci, 

národní socialisté, sociální demokraté) se marně snažily zachovat tradice 

parlamentní demokracie, jejich protivník začal stále častěji prosazovat postup 

vypořádání se s politickými protivníky neústavní cestou. To si komunisté mohli dovolit 

proto, že již do značné míry ovládali armádu i Bezpečnost (policii, zpravodajství).  

Nakonec se rozhodli, podpořeni sjednocenými odbory, zahájit „mobilizaci mas“ ke 

střetnutí se „silami reakce“.   

10. února 1948 přijala vláda návrh ministra Václava Majera o měsíčním 

přídavku 800 Kčs pro veřejné zaměstnance. Návrh komunisté označili za neúnosný 

pro státní pokladnu a Antonín Zápotocký, předseda Ústřední rady odborů, 12. 2. 

svolal na 22. února do Prahy sjezd závodních rad. O den dříve se komunisté dohodli 

na sjezdu rolnických komisí jako reakci na sněmovní neschválení jejich zákona                 

o nové zemědělské reformě, omezující vlastnictví půdy. A konečně 13. února obvinili 
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národněsocialističtí ministři ministra vnitra Václava Noska, že bez vědomí vlády 

prosazuje ve velitelském sboru Bezpečnosti komunistické policejní důstojníky. 

Národněsocialističtí, lidovečtí a demokratičtí ministři se rozhodli trvat na odvolání 

personálních změn v policii a v případě, že jim nebude vyhověno, podat demisi;             

20. února se tak skutečně stalo. K nim se přidali ještě čtyři ministři slovenské 

Demokratické strany, kteří předpokládali, že padne celá vláda a pravděpodobně 

budou vyhlášeny předčasné volby, v nichž komunisté neuspějí. Rovnocenný boj 

s komunisty parlamentní cestou však byl jednou velkou iluzí, protože demokratické 

strany byly v té době již příliš slabé, aby mohly odvrátit hrozící politickou katastrofu.        

A tak premiér Klement Gottwald mohl 21. 2. vyhlásit, že vláda zůstává ve funkci, a 

současně nastínil řešení vládní krize. 23. února se komunisté politickým nátlakem, 

masovými demonstracemi a vznikem Lidových milicí snažili přinutit prezidenta 

Edvarda Beneše, aby demisi přijal a vládu doplnil z levicových politiků stran Národní 

fronty, ochotných s KSČ spolupracovat. V poledne 24. února se uskutečnila 

generální stávka vyhlášená na sjezdu závodních rad, jíž se zúčastnilo 2,5 milionu 

pracujících, a o den později Beneš kapituloval. V nové vládě tzv. obrozené Národní 

fronty se již všechny strany řídily diktátem KSČ, která se chopila státní moci:                     

14. června Edvard Beneš abdikoval a na post prezidenta československé republiky 

nastoupil Klement Gottwald; diktatura jedné strany skončila až po dlouhých 41 letech.              

Ihned po svém únorovém vítězství začali komunisté budovat totalitní politický 

systém, v němž byla veškerá reálná moc soustředěna do rukou nejvyšších 

funkcionářů KSČ. V období komunistické diktatury nemohly legálně vzniknout žádné 

nové politické subjekty (stávající nekomunistické strany sloužily jako kamufláž 

totalitního režimu), ani nebylo možné svobodně vyjádřit názor na vhodnost 

státoprávního uspořádání a na jeho eventuální změnu; tato změna se mohla 

uskutečnit jedině erozí a postupným vývojem v samotném vedení KSČ, nebo 

násilnou likvidací celého systému.  

Vnitřní rozklad režimu probíhal postupně, nicméně výrazný impuls dostal 

zvolením Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka Komunistické strany 

Sovětského svazu v roce 1985. Zahájil slavnou perestrojku (přestavbu) sovětské 

společnosti, která byla přiznáním, že situace v SSSR a přidružených státech přestala 

být únosná a nedala se dále zastírat. Všeobecná nespokojenost občanů států 

východního bloku se dále stupňovala, až vyvrcholila sérií celonárodních demonstrací, 
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probíhajících v ČSSR od roku 1988, které ukázaly vůli lidu nebýt nadále zajatci 

komunistické doktríny a KSČ jako jejího vykonavatele.  

V Praze se jedna taková studentská demonstrace konala u příležitosti             

50. výročí popravy devíti českých studentů a uzavření vysokých škol nacisty                 

17. listopadu 1989, která však ve večerních hodinách přerostla v demonstraci proti 

státnímu režimu. Proti demonstrantům brutálně zasáhla policie, desítky lidí byly při 

zásahu zraněny, objevila se dokonce zpráva – později se ukázalo, že falešná – že 

byl policií zabit student Univerzity Karlovy  Martin Šmíd, což vyvolávalo asociace se 

zabitím Jana Opletala německou policí (28. 10. 1939). Zpráva vyvolala lavinu 

protestů, demonstrace pokračovaly a vyústily ve stávku studentů a herců. Ve dnech 

21. – 26. 11. manifestovaly nejprve na Václavském náměstí a později na Letné 

statisíce občanů; nakonec 27. 11.  generální stávka pracujících, včetně dělníků, dala 

komunistům jasný signál, že nemají podporu ani u té části obyvatelstva, jejímž 

jménem vládli. V této době vedení KSČ dávno nemělo situaci pod kontrolou (SSSR 

měl víc než dost vlastních problémů a do situace ve východní Evropě nehodlal 

mocensky zasahovat) a strana se rychle vnitřně rozkládala. 19. listopadu se v Praze 

z opozičních skupin, z „obrozených“ nekomunistických stran Národní fronty a 

z protijakešovského křídla KSČ ustavilo Občanské fórum (OF), o den později 

v Bratislavě Verejnosť proti násiliu (VPN); pobočky těchto dvou protikomunistických 

hnutí se pak rozšířily po celém Československu. První jednání mezi OF a předsedou 

federální vlády Ladislavem Adamcem se uskutečnilo 21. 11.: premiér slíbil, že policie 

proti demonstrantům nezasáhne - předsednictvo ÚV KSČ se rozhodlo řešit krizi 

„politicky“. Konečné slovo pak měl samotný ústřední výbor, svolaný do Prahy ve 

dnech 24. - 26. 11. k mimořádnému zasedání. Na něm se celé předsednictvo vzdalo 

svých funkcí a posléze sjezd KSČ (20. – 21. 12.) vyloučil ze strany všechny čelné 

„normalizátory“, včetně samotného Gustáva Husáka a Milo(u)še Jakeše, kteří ještě 

před pár týdny zastávali posty prezidenta republiky a generálního tajemníka 

Ústředního výboru. 29. 11. se OF a VPN dohodly na spolupráci a za společný cíl 

prohlásily demokratickou česko-slovenskou federaci; téhož dne Federální 

shromáždění schválilo z ústavy vypuštění článků o vedoucí úloze KSČ a marxismu-

leninismu jako státní ideologii. Po neúspěšném Adamcově pokusu sestavit novou 

federální vládu jmenoval prezident Gustáv Husák dočasnou „vládu národního 

porozumění“ s předsedou Márianem Čalfou. Husák poté vyhlásil amnestii pro 

politické vězně a abdikoval, ustaveny byla česká i slovenská vláda. Poslední 



 

18 
 

významnou událostí revolučního roku 1989 bylo zvolení čelného disidenta a jednoho 

z vůdců tzv. „sametové revoluce“ Václava Havla za československého prezidenta.  

 
 
Výtvarné umění v architektuře socialistické společnosti  
 
 Když na konci února 1948 vzala Komunistická strana Československa do 

svých rukou státní moc, spolu s ní nastoupilo „nové společenské zřízení“, přinášející 

s sebou do kultury od dosavadní tradice odlišné chápání společenských funkcí 

umění, rozvíjené na změněných politických, ekonomických, organizačních                         

a institucionálních základech. Proměnila se rovněž kvalita vztahu výtvarného umění 

ke skutečnosti, k individuálním a společenským zájmům. Socialistický státní režim 

znamenal pro výtvarné umění vytvoření základny metody realismu, uplatňující se 

v padesátých letech, či různé podoby figurace sedmdesátých a osmdesátých let, 

které se prosazovaly v rámci oficiálně uznávané a státem podporované kultury.   

 Umělecká díla měla být svou myšlenkou a kvalitou výrazem nové doby                 

a dotvářet nejzávažnější prostory veřejného a společenského života. Kultura hrála 

v životě socialistické společnosti nezanedbatelnou roli, byla jedním z pilířů 

nastoleného systému a právě alternativní umělecké proudy („underground“) 

rozrušovaly monolitní oficiální umění a napomohly k pádu totalitního režimu.  

    Základní funkcí socialistického umění bylo působit na „masy pracujících“                     

a jeho prostřednictvím je vychovávat k žádoucí politické uvědomělosti. Architektura              

a urbanismus měly ideově kulturní a ekonomický význam, neboť účelné, ideově 

působící a esteticky líbivé prostředí údajně „zvyšovalo životní úroveň a spokojenost 

lidí, podporovalo rozvoj sociálních vztahů a působilo na růst společenské aktivity                   

i pracovní morálky“. Výtvarná díla umístěná v architektuře měla působit v širokém 

občanském povědomí a patřit k nejpřístupnějším uměleckým hodnotám, 

prezentovaným ve struktuře města nebo přírodního celku. Jejich úkolem bylo 

vyjadřovat vysokou estetickou kulturu socialistické společnosti v souladu s funkční 

specifičností a samozřejmě také oficiálně platnou ideologii. Umělecké dílo ve svých 

funkčních významech bylo ve shodě s učením V. I. Lenina chápáno jako obraz a 

zároveň odraz společenského dění, ve kterém vzniklo, realizovalo se a plnilo své 

poznávací, společenské a ideové poslání, to znamená, že komunističtí estetikové 

umění pojímali jako prostředek poznání, věrně odrážející svět a sloužící tak k jeho 

revolučnímu přetváření.  
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 Výtvarným dílem v architektuře se rozumí v interiéru např. obraz, plastika, 

tapiserie, reliéf, dlažba, osvětlovadla, mobiliář (vnitřní vybavení), v exteriéru plastické 

působení architektury, vybavení zelení, výtvarná výzdoba, povrchové zpracování 

komunikací.  

 Stalinská teorie rozdělovala výtvarné umění do několika kategorií,                            

v ideologické hierarchii uměleckých oborů se výtvarné umění nacházelo až za 

filmem, literaturou, divadlem i architekturou, samotné výtvarné umění se dělilo na 

monumentální tvorbu, tematickou malbu, portrét, plastiku, kresbu, grafiku, ilustraci              

a užité umění. Jednoznačně preferovaným „žánrem“ výtvarného umění, po celou 

dobu trvání „oficiálního umění“, byla monumentální tvorba, která označovala hlavně 

vymezení výtvarného projevu v architektuře – malbu, plastiku, vitráž apod. Obě 

oblasti se však zcela nekryjí: monumentální díla nemusí být vždy spojená 

s architekturou a v architektonickém rámci se výtvarné umění podílí na celku                   

i „nemonumentálními“ formami. Monumentalita znamenala velikost vnitřních vztahů 

díla a nikoliv velikost a hmotnost objektů, byla duchovním uchopením a pojetím své 

úlohy, právě tak jako její skladbou ve formě, tvaru a jednotném rytmu. 

Reprezentovala společnost soudobými uměleckými prostředky, byla určujícím 

fenoménem památníkových a pomníkových realizací. „Monumentální“ je souhrnně 

hodnotící pojem se širokou paletou významů: označuje zvláštní výrazovou a citovou 

intenzitu působení díla (patos), společensko-oslavnou funkci (angažovanost) či 

uzpůsobení díla k veřejné, kolektivní formě percepce. Svojí epičností umožnilo dílo 

komunikaci se širokou společností, používalo jednoduchý, srozumitelný výtvarný 

jazyk prodchnutý smyslem pro obecně sdílené hodnoty; jeho zjednodušená forma 

byla naplněna patosem a v nejvýraznějších projevech vnitřní silou. Nepřekvapuje 

tedy, že umění monumentální, resp. „monumentálně dekorativní“, jak se někdy 

rovněž označovalo, tvořilo velkou část oficiálního proudu v kultuře a bylo přímo 

vázáno na politickou doktrínu: podmínkou jeho vzniku byla zásadní společenská 

změna nastolující takový politický režim, který by zabezpečil státní a obecní zakázky 

pro tvůrce. Není divu, že toto umění zažilo největší rozkvět s evropskými totalitními 

režimy dvacátého století, s hitlerovským nacismem a stalinským socialismem.    

 Architektura byla oficiální estetikou vnímána jako syntéza uměleckých, 

technických, ekonomických a společenských podmínek vzniku stavby, která 

nedokáže sama vždy formulovat nezbytné ideové požadavky při utváření hmotného 

prostředí; teprve ve spojení s výtvarným dílem může dosáhnout trvalého sepětí 
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architektonické formy s dobou vzniku. Souladem prostoru, architektury a umění 

vzniká komplexní celek, jímž je uspokojena lidská potřeba estetického prostředí a je 

dáno požadované působení na lidskou psychiku. Architektura vytváří prostředí,                

v němž se odehrává základní lidská aktivita –  žijeme v domech, a proto potřebujeme 

jejich lidský výraz a zkonkrétnění, což může splnit právě výtvarné umění. Zákonitost 

výtvarného díla v architektuře je pak určena společenskou funkcí architektury, jejím 

dispozičním řešením, použitými materiály, systémy konstrukcí a dalšími prvky. 

  Člověk se do výtvarné kultury rodí a žije v ní, a proto socialistická společnost 

musí od dětství usměrňovat jeho výchovu a jeho schopnosti orientovat se v jejích 

hodnotách, tímto principem se řídilo tehdejší výchova a školství. Výtvarné dílo 

tvořené do architektury znamenalo, že jeho posláním bylo přispět k harmonizaci 

lidského prostředí, jejich působení se navzájem násobilo ve výsledku estetickém a 

obsahovém. Proto kultura musela zpětně zaručit vysokou kvalitu tvůrčí práce, užitého 

materiálu a jeho uměleckého a technického zpracování, aby umělecký artefakt dostál 

požadavkům na něj kladeným.  

 Stanovení základních kritérií tvorby uměleckého díla – v našem případě 

sochařského – mělo vycházet z jeho komunikativních vztahů s prostředím. Primární 

bylo určení konkrétního místa; jeho význam byl určující prvek celkové účinnosti díla   

a klíčový i při jeho ideovém dopadu.  

 Vzrůstající nároky na ideově uměleckou úroveň tvorby, požadovanou 

vládnoucí reprezentací, znamenaly rozvoj spolupráce výtvarného umělce 

s architektem a urbanistou, směřující k jednotnému působení architektury a umění 

v konkrétních podmínkách krajiny a města. V průběhu čtyř desetiletí, od čtyřicátých 

do osmdesátých let, výtvarné umění postupně rozšiřovalo své funkce, které mu byly 

přidělovány, a přecházelo postupně – v oboru sochařství – od tvorby převážně 

památníkové a pomníkové poválečných let k jakési formě „gesamtkunstwerku“1, 

spolupráci všech disciplín výtvarných umění v rámci prostředí, které bylo pojímáno 

jako komplex architektury, urbanismu, výtvarného umění, designu, uměleckého 

řemesla apod. V prvních poválečných letech vznikala díla zaměřená na zobrazování 

„pokrokových tradic národa a společnosti“ (nová výzdoba Národního památníku na 

Vítkově), tvorba postupně přecházela z památníků, pomníků a pamětních desek, 

                                                 
1 Pojem, který použil německý skladatel Richard Wagner pro svoji koncepci hudebního dramatu, které 
mělo být dokonale vyváženou syntézou všech zúčastněných složek (hudby, slova, tance, výtvarného 
řešení scény). V obdobném významu se používá i v jiných uměleckých oborech.  
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které připomínaly osvobození země, výsledky budovatelské práce, revoluční události 

apod., na bezprostřední utváření architektonických a urbanistických celků, které 

zahrnovalo celé spektrum sochařských děl, doplňujících exteriéry i interiéry 

významných budov, prostředí škol, sídlišť, parků atd. Mnoho příležitostí pro uplatnění 

umělců nabízely četné slavnosti, sjezdy a spartakiády (většina děl pro ně 

vytvořených se nedochovala, byla takříkajíc „na jedno použití“). Umělecké artefakty 

vznikaly na základě společenské objednávky různých institucí a podniků, byly na ně 

vyhrazeny prostředky v plánech investiční výstavby. Sochy dostávaly mnohdy určení 

plastických objektů umístěných před vstupy významných společenských a kulturních 

budov a byly často svázány s jejich funkcí. Umění dotvářelo urbanistický exteriér 

výstavby měst, uplatňovalo se v průmyslové zástavbě nebo při výtvarně 

architektonickém ztvárnění dopravních staveb (metro). Nesmělo se ovšem stát, aby 

bylo výtvarné dílo považováno za pouhé „vylepšení“ estetické úrovně nově 

vznikajícího urbanistického prostředí (i když tomu tak často nakonec bylo); architekt 

sice zůstával autorem hlavní koncepce projektu a určoval povahu výtvarných děl, 

které si přál do stavby umístit a nezřídka si vybíral také konkrétní výtvarníky ke 

spolupráci, avšak poté tvořil se všemi pracovníky včetně umělců rovnocenný tvůrčí 

tým.  

 Důležitý koncept výtvarného gesamtkunstwerku, jehož kořeny bychom našli už 

ve třicátých letech, znamenal „nedílný celek“, „harmonickou jednotu“, ale také 

„veřejný zájem“ – marxisticky orientovaní estetici jím brojili proti liberalismu, který 

prosazoval pouze dílčí soukromé zájmy, narušoval a ničil celek, a proto musel být 

odstraněn politicky zajištěným plánováním, které by zajistilo budování země jako 

dokonalé jednoty, dialektické syntézy všech protikladů. O harmonické fungování 

celku šlo rovněž dobovým koncepcím sociálního inženýrství a vědeckého řízení 

společnosti, které nacházely zázemí v různých formách totalitárního socialismu. 

Politické obraty v roce 1945 a 1948 koncept gesamtkunstwerku přizpůsobovaly 

k obrazu svému, ale v podstatě ho neměnily, a proto sehrával po celé období 

komunistické vlády velmi důležitou roli.    

 Ačkoliv se architektura a další výtvarné obory od starověku uplatňovaly 

společně a tvořily jednotu, přesto se architektura z komplexu výtvarné kultury obvykle 

vyčleňovala jako samostatný obor s ohledem na svou funkčnost a účelovost, ale 

přitom ovlivňovala tvarové vnímání světa a formovala předmětový svět, jehož  

výtvarné umění bylo součástí. Tím došlo k jeho zfunkčnění ve prospěch naplňování 
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nových potřeb společnosti. Vznikem a uplatňováním výtvarných děl v architektuře a 

jejich syntézy s exteriéry a interiéry byl vytvořen jednotný celek, kde záleží na 

vlastnosti toho kterého výtvarného projevu, aby bylo dosaženo sjednocení prostoru 

ve smyslu plastickém, světelném a barevném; v ideálním případě by dílo nebo 

stavba neměly být v rozporu s celkovým charakterem místa, do kterého byly 

zakomponovány. Vyžadoval se šetrný vztah lidské činnosti k přírodě a krajině, ohled 

na přirozený charakter krajiny, respektování pravidla, že přírodu nelze násilně 

přetvářet, ale musíme s ní být ve vyváženém vztahu. Tolik pravila teorie, kterou 

komunisté v období normalizace nahlas proklamovali, skutečnost však od ní byla 

často na hony vzdálená. Podobné fráze byly stejně prázdné a bezobsažné jako 

záměry zachovávat architektonická a výtvarná díla minulosti, která již srostla se svým 

prostředím a stala se jeho nedílnou částí.  Ve dvacátém století nikdy nebyla příroda 

znásilňována víc než bezohledným průmyslem komunistického Československa a o 

citlivém urbanismu většinou nelze mluvit vůbec: právě vláda ČSSR plánovala 

rozsáhlou přestavbu historického centra Prahy, k níž naštěstí nedošlo, pozůstatky 

necitlivě zasazené architektury vidíme dodnes (jedním z ukázkových příkladů je 

centrální dispečink Dopravního podniku v ulici Na Bojišti a kolem vedoucí magistrála) 

a rozsáhlá území těžby uhlí v severních Čechách vypadající jako „měsíční krajina“. 

 Na přelomu 50. a 60. let rapidně vzrostl zájem o sepětí architektury 

s výtvarným uměním, architektura se začala navrhovat s ohledem na urbanistické 

vztahy, zaměřovala se na tvorbu ucelenějšího a citově naplněného životního 

prostředí, k čemuž podstatnou měrou přispívaly všechny obory výtvarného umění. 

Mezinárodně nejúspěšnějším počinem byl československý pavilon na světové 

výstavě v Bruselu EXPO 58, k dalším  příkladům komplexního řešení patří pražské 

metro, Federální shromáždění (Parlament), hotely International, Intercontinental               

a Praha, Palác kultury (Kongresové centrum), komplex dostavby Národního divadla, 

dostavba Karolina a další velké realizace. Nesmíme zapomenout ani na 

architektonicko-výtvarná díla, zvláště památníky a pomníky obvykle se tematicky 

vážící k druhé světové válce a „osvoboditelské“ Rudé armádě a revolučním tradicím 

dělnického lidu: Stalinův pomník na Letné, dotvoření Národního památníku na 

Vítkově, Památník obětem fašismu v Praze-Kobylisích, Památník posledního výstřelu 

druhé světové války ve Slivici atd. 

 Takovéto umění bylo prací veřejnou, společensky závaznou, proto muselo 

splňovat několik podmínek, aby se mohlo uplatnit: kromě obligátní politické ideovosti   
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to byla především invence a profesionální úroveň zpracovaného díla, jasná 

architektonická a umělecká koncepce, zajištění materiálových podmínek vlastní 

realizace (prostředky přímo ze státního rozpočtu podle předem určeného plánu – 

„pětiletky“). Rozhodování o uplatnění společenských prostředků, poskytnutých 

socialistickou společností, ve výtvarné činnosti měly na starost krajské Národní 

výbory nebo umělecké komise Českého fondu výtvarných umění, ideové změření 

posuzovaly Svaz českých výtvarných umělců a Svaz českých architektů.  

 Podmínky pro integraci umění s architekturou určovaly situování a začlenění 

výtvarného díla do prostoru, jeho návaznost na architektonické tvarosloví, osvětlení a 

barevné uspořádání spolu se zakomponováním tak, aby umožňovalo vizuální 

komunikaci jak z blízkého pohledu, tak z odstupu. Důležitá byla kompozice, dílo 

mohlo architekturu zintimňovat, vnášet do ní prvek lyričnosti, nebo naopak 

dramatičnosti a významová sdělení. Dokonalé vyznění vzniklo tam, kde byla, 

v našem případě sochařská, díla spjata s konkrétní funkcí (např. stěny), kde původní 

funkci připomínaly (fontány) či dotvářely atmosféru vstupních míst budov, někdy 

plastika vycházela z některého architektonického prvku nebo motivu (oblouk, rytmus 

členění fasád). V ideálním případě výtvarné dílo vzniklo zároveň s architekturou a od 

prvních skic se počítalo s jeho zakomponováním do určitého prostoru. Praxe však 

byla často jiná: umělecká díla byla přidávána do prostorů již vyřešených, ale 

v případě velkých státních realizací bylo na intergrální začlenění uměleckého díla do 

architektury dopředu pamatováno. Jen v případě dostavby Národního divadla 

stavební a technické obtíže způsobily, že díla byla dodána až v průběhu stavby. 

Tam, kde se jednalo o sepětí s konkrétní funkcí, atmosféru místa dotvářela  

uměleckořemeslná díla (zábradlí, vrata, mříže, skleněné stěny, vitráže); obtížnější 

bylo uplatňování děl volného umění, které zpravidla vylučovaly užitnou funkci, a proto 

se vesměs prosazovaly figurální práce.   

 Inspiračními zdroji pro oficiální umění byl v prvé řadě život v současnosti a 

v prosperující socialistické společnosti, nové perspektivy osudů lidstva, nový poměr 

k životu, revoluční změna doby, nově chápány příroda, pracující lid, kulturní a 

revoluční tradice českého národa, boj za mír a humánní poslání umění a další 

obdobné „tradiční“ náměty.  

„Neocenitelnou úlohu v našem životě sehrává kultura a umění. Socialistická 

revoluce široce zpřístupnila pracujícím kulturní a umělecké hodnoty a pro rozvoj 

kultury a umění vytvořila nové, nebývale příznivé podmínky. Ve své kulturní politice 
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Komunistická strana Československa usiluje o soustavný růst společenské úlohy 

umění, jehož posláním je obohacovat nejširší vrstvy pracujících skutečnými 

hodnotami, posilovat činorodý vztah občanů k ideálům socialismu a komunismu, být 

nedílnou součástí socialistického způsobu života, napomáhat v rozmachu kulturní a 

společenské aktivity lidí. Podporujeme a budeme i nadále podporovat uměleckou 

tvorbu, prodchnutou komunistickou stranickostí, která reaguje na hlavní otázky 

současnosti, bojuje za socialistickou morálku, zobrazuje člověka našich dnů v jeho 

reálných zápasech i v pracovním úsilí a vychovává ho v duchu vlastenectví                        

a internacionalismu... (Gustáv Husák)“2   

 

 

Padesátá léta 

Kulturní politika po Únoru 

Poté, co se na konci února 1948 chopili státní moci komunisté, začali okamžitě 

provádět systémové změny ve všech oblastech života, uměleckou sféru nevyjímaje, 

které připravovali už od skončení druhé světové války. Každý stát sice 

prostřednictvím své kulturní politiky zasahuje do života kulturních institucí a vytváří 

podmínky pro uměleckou činnost, avšak v demokratických podmínkách neurčuje ani 

obsah umění, ani způsob, jakým má být vytvářeno. „Kulturní politika“ KSČ byla 

povětšinou eufemismem zastírajícím ideologické a restriktivní zásahy v uměleckém 

životě, po vzoru Sovětského svazu. Kultura začala být chápána ryze ideologicky. 

Došlo tím k  přerušení rozkvětu, který československá kultura zaznamenávala 

v letech bezprostředně po válce. V letech 1945 – 1948 se obnovil běžný kulturní 

život, strádající válkou: pořádaly se vědecké konference a velké výstavy, na prvním 

ročníku Pražského jara (1946) vystoupil dirigent Maestro Leonard Bernstein a  zahájil 

zde svou mezinárodní kariéru (po roce se opět vrátil), vydávalo se množství 

uměleckých časopisů. Většina těchto kulturních aktivit skončila po nástupu komunistů 

k moci a ty, které mohly pokračovat, dostaly novou ideologickou náplň (Pražské jaro).   

 Umění bylo pro komunisty vždy velmi důležité jako nástroj propagandy a 

výchovy obyvatelstva, již od roku 1945 se ve své politické praxi snažili angažovat 

kulturní obec, především předválečné avantgardisty z Levé fronty. Umělci hráli nikoliv 

                                                 
2 Ze zprávy ÚV KSČ přednesené prezidentem Gustávem Husákem na XVI. sjezdu KSČ. In Za nové 
tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Hlavní dokumenty ze sjezdu českých uměleckých svazú v roce 
1982, Praha: Ministerstvo kultury ČSR a PANORAMA, 1982, str. 145. 
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nepodstatnou úlohu při samotném únorovém převratu: propagační využití podpory 

prokomunistických kulturních pracovníků vyvrcholily 25. 2. zveřejněním výzvy 

Kupředu, zpátky ni krok!, jež obsahovala přihlášení se k cestě socialismu: výzvu 

v prvních dnech podepsalo na 170 umělců (abecedně počínaje mj. Karlem Ančerlem 

a Emilem Axmanem a konče Vilémem Závadou a Otakarem Zichem):  

„(...) Československý pracující lid, který téměř v tříletém nadšeném úsilí 

osvědčil své hluboké vlastenectví nesmírným pracovním vypětím a který svou dělnou 

láskou pomohl uzdravit jizvy války a okupace, správně rozpoznal úkladníky, kteří 

ohrozili náš pokojný k nové vyšší formě národní i lidské svobody. Mohutným 

národním pozdvižením zmařil záškodnickou práci, zabránil zmatku a rozvratu, a 

houfuje se v těchto dnech v novou, živoucí Národní frontu…, ve vlastenecký tábor 

dělníků, zemědělců, živnostníků i pracující inteligence. Všude rostou akční výbory 

nové Národní fronty, v nichž se vedle politických stran a skupin spojují ke svorné 

spolupráci  i velké celonárodní organisace, činitelé kulturní i církevní, a všichni čestní 

lidé bez rozdílu stran. Místo každého kulturního pracovníka… je v těchto skutečných 

zastupitelstvích lidu. (…) Voláme vás všecky, mistry i dělníky národní kultury, abyste 

v této historické chvíli nezůstali stranou živé národní obce, abyste se výrazně 

postavili po bok pracujícího lidu. Vstupte do akčních výborů Národní fronty, 

pomáhejte zneškodňovat síly temna a zpátečnictví, účastněte se činně při formování 

pokrokových sil národa, které zajistí naší krásné zemi šťastnou a dobrou budoucnost. 

Kupředu, zpátky ni krok!“3     

 To již byly zakládány akční výbory, jejichž vznik podnítil Klement Gottwald                  

21. února 1948. Akční výbor byl zvláštní mocensko – politický orgán bez jakéhokoliv 

legislativního opodstatnění, revoluční nástroj nové politické moci. Jednalo se o 

skupiny politických aktivistů, převážně členů KSČ nebo dělnické organizace ROH 

(Revoluční odborové hnutí); během politické krize došlo k jejich „spontánnímu“ 

vytváření v obcích, továrnách, na úřadech – a rovněž v uměleckých organizacích. Na 

všech těchto místech se akční výbory snažily uskutečňovat „očistu veřejného života“: 

tzn. vydávaly rozhodnutí a výzvy, kterými zbavovaly zaměstnání a funkcí politické 

odpůrce KSČ.  Akční výbory  se na čas staly určující politickou silou v zemi, s jejich 

pomocí komunisté prováděli čistky ve všech oborech politického i společenského 

života. V průběhu března 1948 se své řídící role ujal aparát ÚV KSČ a jeho jednotlivé 

                                                 
3 Prohlášení Kupředu, zpátky ni krok! in Tvorba: týdeník pro kulturu a politiku, roč. 17, č. 8, Praha 
1948, s. 151-152.  
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složky usměrňovaly další průběh první vlny čistek.4 Je známo nejméně na 700 

případů rozvázání pracovního poměru z umělecké instituce nebo vyloučení ze 

stavovských organizací z těchto týdnů. Pro takto postihnuté umělce to samozřejmě 

znamenalo ztrátu jakýchkoliv existenčních perspektiv.  

 Je vcelku pochopitelné, že v takovéto atmosféře strachu řada umělců 

přistoupila na konformní linii komunistické kultury, aby mohla dál nejen tvořit, ale 

vůbec přežít. Situace znamenala šok zejména pro ty levicové intelektuály, jako byl 

např. Václav Černý, kteří ještě žili v utopické víře v socialistickou spravedlnost a 

v možnost překonat individualismus první poloviny 20. století novým uměleckým 

stylem sjednocujícím levicové postupy s progresivní kulturou západu. Ukázalo se, že 

takový přístup tváří v tvář stalinizaci kultury je neudržitelný a že jedinou možností, jak 

se uplatnit ve změněných kulturních podmínkách, je co nejvěrněji napodobovat  

sovětský vzor. Většina osobností, kterým bylo umožněno pracovat, se přizpůsobily, 

ale našli se  i  odvážní autoři, kteří neustoupili ze svých zásad, nikdy se politickému 

diktátu nepodřídili a dál se hlásili k meziválečné avantgardě (například architekti 

Josef Havlíček či Bohumil Kříž). 

 

Poúnorová organizace výtvarného umění 

V oblasti výtvarného umění byla v únorových dnech nepřehledná situace, 

protože výtvarné organizace měly komplikovanou strukturu i rozdílný charakter své 

práce (samostatně se sdružovali malíři, sochaři atd.).  

V květnu 1945 byl založen Blok českých výtvarníků, který sdružoval tradiční 

umělecké spolky: SVU Mánes, Jednotu umělců výtvarných a další. Na jeho půdě se 

konstituoval Svaz socialistických výtvarníků, který v roce 1946 inicioval vznik Svazu 

československých výtvarných umělců (SČSVU), následně oficiálně ustavený v říjnu 

1947. 26. února 1948 se ustavil Akční výbor českých výtvarníků, disponující 

podporou KSČ; jeho hlavním úkolem kromě prověřování umělců byla i redukce 

výtvarných spolků, jak se také zanedlouho stalo: zrušila se řada „nežádoucích“ 

regionálních organizací. Akční výbor uznal za jedinou odborovou výtvarnickou 

organizaci Svaz československých výtvarných umělců, a všechny ostatní záhy 

zanikly. SČSVU postupně soustředil odborové, hospodářské a ideologické funkce 

                                                 
4 Akční výbory na pracovištích zanikly po splnění svého úkolu, tzn. po provedení prověrek, na 
úřadech, v obcích a ve státní správě byly přejmenovány na Výbory Národní fronty a existovaly až do 
roku 1989 jako součást Národní fronty Čechů a Slováků. 
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postupně rušených spolků a organizací, vydal provolání Úloha umění v dnešní 

společnosti, v němž formuloval svůj základní postoj, a vytýčil zásady umělecké tvorby 

platné pro celé další desetiletí:  

 „Svaz československých výtvarných umělců jako jediná vrcholná organisace 

přihlašuje se spontánně k aktivní a kladné spolupráci na vybudování života nové 

společnosti. (...) Každé skutečné umění stálo nutně v oposici k nespravedlnému 

společenskému řádu, který potlačoval svobodu v zájmu vykořisťovatelů. Umění chce 

svobodu, bojuje za ni a pomáhá společnosti v přípravě k tomuto boji. Tím byl dán 

revoluční ráz umění vzhledem k liberalistické a kapitalistické společnosti. (...)  

Hlavním znakem umění v nové společnosti je odpovědnost umělce nejen za své dílo, 

nýbrž i odpovědnost za to, aby společnost a umění neustrnuly a nepropadly úpadku. 

(...) Tvůrčí svoboda umělce se v nové společnosti kryje s požadavky a potřebami 

společnosti. Proto současný stav vylučuje, aby umělec stál v oposici k nynější 

společnosti. Svoboda umění mimo společnost neexistuje, neboť pak se umění 

nepodílí na životě společnosti a přestává být uměním. (...) Základem umělecké 

tvorby  je konkrétní poznání skutečnosti studiem nových vztahů člověka k člověku a 

člověka k věcem. Umělecké poznání je zákonité a je-li sdělováno objektivně a 

formou, odpovídající novému pojetí skutečnosti, může být pochopitelné a čitelné pro 

každého…“5  

Rovněž architekti se dočkali nového spolkového uspořádání. Od roku 1933 

existovaly různé organizace, např. Svaz socialistických architektů, Blok 

architektonických pokrokových spolků, Klub architektů. V roce 1948 vznikla celostátní 

Unie architektů ČSR, ani v tomto případě nechyběl Ústřední akční výbor architektů 

ČSR, jehož posláním bylo, jako u všech dalších akčních výborů, po provedených 

čistkách systémově přizpůsobit kulturní sféru základním parametrům komunistické 

kulturní politiky. 

Komunistický SČSVU jako jediný orgán po všech stránkách určující veškerou 

výtvarnou tvorbu ve státě vznikl v roce 1948 sloučením zbývajících výtvarných spolků 

a odborové organizace výtvarných umělců; jeho stanovy se přejímaly ze Sovětského 

svazu a povšechně se přizpůsobovaly domácím podmínkám. Členství ve Svazu 

představovalo jedinou možnost, jak se profesionálně věnovat výtvarnému umění. 

Umělci byli rozděleni do skupin na základě místa bydliště a byli nuceni se 

                                                 
5 Provolání k výtvarníkům,  in J. Ševčík - P. Morganová - D. Dušková, České umění 1938 – 1989 
(programy, kritické texty, dokumenty), Praha: Academia, 2001, s. 123-124.    
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zúčastňovat kromě oficiálních výstav také úkolových akcí a agitačních programů. 

Pokud komise autorovu práci na výstavu nepřijala, hrozilo mu vyloučení ze Svazu              

a tedy nebezpečí ukončení samostatné umělecké práce. Protože Svaz byl silně 

centralisticky organizován, většina uměleckých událostí se konala v Praze.  

 

Sovětský vzor 

 „Padesátá léta“ nejsou přesně vymezena roky 1950 a 1960. Za počátek tohoto 

období bychom mohli považovat komunistický převrat z února 1948, za jeho konec 

poté vystoupení československých umělců na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu 

v roce 1958, třebaže socialistický realismus, jediná oficiálně prosazovaná tvůrčí 

metoda té doby, dozníval již od poloviny desetiletí.   

 Socialistický realismus, někdy též nazývaný „sorela“6, byl pojem spojený se 

sovětskou kulturou stalinského typu, který se uplatňoval jako oficiální a jediná  státem 

podporovaná forma tvůrčí práce v počátcích komunistického Československa. Jeho 

podobu určoval politický program, který sliboval vybudovat (ovšem cestou násilí) 

humánní beztřídní společnost a zajištění lepší, socialistické budoucnosti.   

 V SSSR od 30. let se začali stavět na piedestal komunističtí vůdci a myslitelé, 

později se oslavovala vítězství socialismu nad fašismem, uctívaly se památky 

padlých bojovníků, ideologicky se dotvářely dřívější stavby a umělecká díla. 

Příznačnými byly monumentální kolosy sovětských plastik a památníků (Vera 

Muchinova: Dělník a kolchoznice, 1936). Tyto projevy měly v Československu zprvu 

jen malý ohlas – jejich patos, monumentální rozměry, historizující neoklasická forma 

byly vzdáleny českému prostředí se silnou avantgardní tradicí, která stále ve vědomí 

většiny umělců přežívala.  

 Československý socialistický realismus měl za svůj přímý vzor realismus 

Sovětského svazu, který se zde uplatňoval už od třicátých let a byl spojený 

s obdobím diktatury Josifa Vissarionoviče Stalina. Sovětský socialistický realismus se 

vyznačoval, stručně řečeno, figurativní formou používánou za účelem jasné 

srozumitelnosti pro nejširší publikum. Další důležitou funkcí umění byla funkce  

výchovná a agitační, v rámci níž byl podáván idealizovaný obraz šťastné budoucnosti 

                                                 
6 Sorela = SOcialistický + REalismus + Zdeněk LAkomý (vlivný teoretik architektury), posměšná 
zkratka od architekta Josefa Havlíčka, která se ujala mezi lidmi; žádný jiný jazyk takové zkratkové 
slovo nemá.    
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dělníků a žen jako mužům rovnoprávných soudruhů a oslavování vůdce Stalina. 

„Sorela“ formálně čerpala z tradice ruské realistické tvorby 19. století a estetiky 

carského umění, v architektuře prosazoval neoklasicismus. Estetickým kánonem byl 

námětový schematismus, ústící do jednotvárné produkce, cílem bylo sjednotit 

umělecké žánry a využít je k politické propagandě. Ambicí socialisticko-realistických 

realizací bylo přetrvat dlouhá staletí, což paradoxně v některých případech vedlo 

k jejich takříkajíc jepičímu životu (Stalinův pomník se nad Prahou tyčil jenom šest let).  

 Pojem socialistický realismus poprvé použil spisovatel Ivan Gronskij na sjezdu 

moskevských spisovatelů v roce 1932, pak se objevil v projevech spisovatele 

Maxima Gorkého a teoretika Andreje A. Ždanova na I. Všesvazovém sjezdu 

spisovatelů v roce 1934. Před přívlastkem „socialistický“ se dříve požívaly pojmy 

„proletářský“, „tendenční“ či „historický“. Již tehdy byly formulovány principy 

stalinského umění:  

 „Soudruzi, dovolte, abych jménem Ústředního výboru všesvazové 

komunistické strany bolševiků a Rady lidových komisařů SSSR pozdravil plamenným 

bolševickým pozdravem I. sjezd sovětských spisovatelů. (...) Váš sjezd se schází 

v období, kdy za vedení komunistické strany, za geniálního vedení našeho velkého 

vůdce a učitele soudruha Stalina (bouřlivý potlesk) v naší zemi nezvratně a 

definitivně zvítězilo socialistické zřízení. (...) Máme v rukou správnou zbraň 

k překonání všech obtíží, které nám stojí v cestě. Touto zbraní je veliké a 

nepřemožitelné učení Marxe – Engelse – Lenina – Stalina, vtělované v život naší 

stranou a sověty. (...) Není a nikdy nebylo literatury, kromě sovětské, která by 

organizovala pracující a utlačované do boje za konečné odstranění všeho a 

veškerého vykořisťování a jařma námezdního otroctví. Není a nebylo nikdy literatury, 

která základem tematiky svých děl činí život dělnické třídy a rolnictva a jejich boj za 

socialismus. (...) Naše literatura je prodchnuta entusiasmem a hrdinstvím. (...) Je 

optimistická v podstatě, ježto je literaturou třídy na vzestupu – proletariátu, jediné 

pokrokové a průkopnické třídy. (...) Přitom pravdivost a historická konkrétnost 

uměleckého zobrazení se musí pojit s úkolem ideového přetvoření a výchovy 

pracujících lidí v duchu socialismu. Taková metoda krásné literatury je tím, co 

nazýváme metodou socialistického realismu. (A. A. Ždanov)“7     

                                                 
7 A. A. Ždanov, O umění, Praha: Orbis, 1949, s. 9 – 15.  
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 Ždanův ideologický program se stal směrodatnou cestou pro české umění 

padesátých let. Za závazný pro všechny kulturní pracovníky a celý aparát státní 

ideologické práce jej vyhlásil ministr informací Václav Kopecký na IX. sjezdu KSČ 

v roce 1949: „...nýbrž jako strana vytyčujeme zásadní marx-leninskou linii v oblasti 

literární a druhé umělecké tvorby, a tuto linii prosazujeme, probojováváme a za ní 

s celou autoritou strany stojíme.“8    

  

Spor o podobu socialistického realismu  

 Už od třicátých let probíhala v české kulturní obci diskuze o socialistickém 

realismu, hlavním bodem debaty byla krize avantgardy“, tj. potřeba řešit pocit 

izolovanosti umělců od veřejnosti, tak i budoucí orientaci české kultury. Zatímco před 

válkou diskuze zůstávala víceméně v teoretické rovině, po válce se naplno rozhořela. 

To už k nám přicházely první informace o čistkách v SSSR a o akademické podobě 

stalinského umění, což zapříčinilo u většiny umělců rozhodný odpor vůči přejímání 

sovětského vzoru. Můžeme to vidět na názorném příkladu: Májové poselství 

kulturních pracovníků českému lidu, které bylo v roce 1946 formulováno jako 

podpora komunistickému programu, podepsali ještě mnozí tvůrci nekomunistického 

přesvědčení. Když však o rok později založili komunisté kulturní obec jako 

zastřešující organizaci i pro nekomunistické pracovníky, dočkali se obratem vzniku 

tzv. Kulturního svazu (1947), jehož program vycházel z myšlenky autonomie kultury a 

nezávislosti na politické moci (členové Emil Filla, Josef Lada, Jan Lauda, Karel 

Pokorný, Jan Zrzavý ad.). Všechny tyto aktivity a diskuze o podobě socialismu však 

vzaly za své ještě v roce 1948. 

 V českých zemích se v padesátých letech prolínaly domácí levicové snahy po 

budování sociálně spravedlivé společnosti spolu s osvětovými vlivy. Oficiální 

výtvarná tvorba 50. let se inspirovala především minulostí, hlavně tradicemi a zvyky 

kultury národního obrození 19. století. Socialistický realismus stalinského typu 

představoval v naší zemi vnucený import, který se prosadil pouze zčásti pomocí 

silného politického nátlaku. Někteří „umělci“ se rozhodli vědomě napodobovat 

politicky přikázaný vzor, prostě vyhověli požadavku doby  (Zdeněk Kovář: plastika 

Strojař, 1950). Ostatně to není nic nového; vždy totiž existovali tvůrci konformní se 

společností a tvůrci, kteří se vůči ní v různé míře vymezovali. Jiní výtvarníci se 
                                                 
8 V. Kopecký,  Marxisticko-leninská výchova, projev, in J. Ševčík - P. Morganová - D. Dušková, op. 
cit., s. 139.    
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pokoušeli o syntetické modernistické projevy a snažili se je převést do  podoby 

srozumitelné „pracujícímu lidu“, ale tyto snahy zůstávaly okrajové. Spíše než tvorba 

v duchu přísného stalinismu u nás padesátá léta reprezentoval široký proud 

tradicionalistické tvorby, která vyhovovala obecnému vkusu, splňovala tradiční 

představu o podobě výtvarného díla, takže byla přijatelná pro komunistické ideology, 

a současně odpovídala nostalgii po ověřených hodnotách. Socialistický realismus 

v nejpřísnějším ždanovském pojetí budil v Československu mezi umělci spíše 

rozpaky, a proto opravdu čistých projevů po sovětském vzoru bylo ve skutečnosti 

poměrně málo.   

  Hlavní školou socialistické akademické tvorby se stala AVU v Praze; někteří 

učitelé na této škole však patřili do skupiny slavných českých výtvarníků, kteří ačkoli 

neměli osobně nic společného se stalinismem nebo ideologicky pojatou oficiální 

metodou umění, přesto vytvořili převážnou část významnějších socialisticko-

realistických realizací u nás: Karel Pokorný, Vladimír Sychra, Otakar Španiel, Jan 

Lauda, Václav Rabas, Max Švabinský, Karel Svolinský. Komunističtí ideologové totiž 

díla těchto umělců představovali jako východiska „pravého“ socialistického realismu. 

Z toho vyplývá, že oficiálně proklamovaná „stalinská sorela“ u nás nenašla až na 

výjimky plného naplnění a čeští tvůrci si představu socialistického realismu 

upravovali po svém, takže v podstatě nabývala různých podob, nebo šlo v podstatě o 

ideologickou „dezinterpretaci“ děl majících se „sorelou“ společné jen málo.      

 

Periodizace období 

 Podoba umění v Československu a prosazování stalinského socialistického 

realismu byly spjaty s upevňováním nebo uvolňováním politické moci. 

 Léta 1948 – 1949 lze považovat za období radikálních změn. Období nejvíce 

poznamenaly čistky akčních výborů Národní fronty, ve kterých se bohužel 

angažovalo mnoho moderních umělců, vedených horlivým zápalem pro myšlenku 

vybudování „lepšího světa“, které tehdy možná ještě věřili, dokud počátek 

padesátých let neodhalil skutečnou tvář komunistické diktatury. Byla to doba nové 

institucionální organizace uměleckého života, svoji ústřední roli získal Svaz 

československých výtvarných umělců, ustavilo se družstvo Tvar, státní centrum 

nákupu a prodeje uměleckých děl, v dubnu 1948 proběhl Sjezd národní kultury, na 

kterém došlo ke sjednocení všech oblastí kultury a byla vytýčena nová kulturní 

politika státu.  
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 Období mezi roky 1950 – 1952 bylo jedno z nejhorších v československých 

dějinách dvacátého století. Politické procesy s Heliodorem Píkou, Miladou Horákovou 

a Rudolfem Slánským patřily k největším zločinům komunistického režimu; předobraz 

těchto monstrprocesů pocházel ze Sovětského svazu, které si v ničem nezadaly 

s čistkami v hitlerovském Německu. Toto období znamenalo naprostý útlum 

jakýchkoli svobodnějších aktivit, sen o „avantgardním socialismu“ se definitivně 

rozplynul; dominující byl schematický socialistický realismus, který podporovaly 

mohutné přehlídky státem podporovaného umění (Výtvarná úroda I, II) nebo oficiální 

časopisy jako Výtvarné umění.  

 Po roce 1952 se však objevila kritika schematičnosti a koncepce SČSVU, 

v roce 1954 přijetím nového autorského zákona bylo umožněno umožnil zřídit Fond 

výtvarných umění, určený pro umělce nezařazené do Svazu. Po úmrtí Stalina a 

prezidenta Gottwalda v roce 1953 se dusná atmosféra a nekompromisní politické 

sepětí poněkud uvolnily, což umožnilo přiklonit se spíše k domácí tradici realismu               

a vyhýbat se sovětskému.  

 V roce 1956 vystoupil Leonid Brežněv s kritikou Stalinova kultu osobnosti                  

a opět byl zase všechno jinak. Na III. celostátní konferenci SČSVU byla požadována 

větší svoboda projevu, byl povolen vznik tradičních výtvarných skupin. Obnovil se 

normální drobný výstavní provoz,  nastal počátek rehabilitace moderních   tendencí 

českého výtvarného umění (výstava Zakladatelé moderního českého umění  z roku 

1957). A potom už přišla světová výstava EXPO 58 v Bruselu, která znamenala 

hodnotový mezník pro celé další desetiletí a znamenala obnovení původní, 

poválečné modernistické představy o oficiálním socialistickém umění.   

 

Výtvarné umění a architektura 

 V tomto období ještě není legislativně vymezena spolupráce architektů 

s výtvarnými umělci, zpočátku není ani přímo akcentována či systémově 

vyžadována,  přesto byla živá idea gesamkunswerku, na jejíž koncepci se po Únoru  

v podstatě nic nezměnilo, dostala však nový ideologický obsah.  

 V architektuře v první polovině 50. let byla přerušena do té doby relativně 

plynulá linie jdoucí od purismu, poetismu a konstruktivismu dvacátých let 

k funkcionalismu a jeho pokračování v mezinárodním stylu: do racionální až střídmé 

architektury vstoupil historismus – socialistický realismus. Nicméně se nedá říct, že 

historismus socialistického realismu byl čistě ideologicky přikázaným směrem, 
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historizující tendence zde byly přítomny stále (Antonín Engel, Jaroslav Sakař, 

František Roith). Tato klasicky pojímána architektura, navazující bezprostředně na 

historické dědictví renesance a klasicismu, se v té době objevovala všude ve světě. 

„Sorela“ měla být symbolem toho nejlepšího z architektonického dědictví, toho, co 

povznáší člověka a vyjadřuje ideály socialistického humanismu a co je srozumitelné 

a blízké lidovým masám. Navíc se proletářská kultura cítila být dědičkou všeho 

pokrokového v historii, a proto také metoda socialistického realismu měla vést k 

převzetí a používání celého realistického dědictví minulých architektur. Tři atributy 

architektonické sorely byly lidovost, národnost a humanismus, jehož znakem byla 

figurální malířská a sochařská výzdoba. Architektura „sorely“ měla být radostná, 

bojová, monumentální, měla vyjadřovat  ctnosti nového, socialistického člověka a  

sebevědomí získávané „nesmírnými výsledky“ socialistického budování.  

 Díky historizující formě architektury byla spolupráce výtvarníků a architektů 

důležitým bodem socialistického realismu – dotváření budov sgrafity a vlysy, reliéfy, 

vchodovými emblémy atd. Pro mnoho výtvarníků se tento způsob práce stal hlavním 

zdrojem zakázek a obživy.  

 Dvě významné architektonické realizace z této doby byly příkladným 

způsobem do sebe se včleňující výtvarné výzdoby. Jsou jimi aula Karolina na Starém 

městě a hotel International v Dejvicích. 

 Rekonstrukce historického Karolina probíhala v letech 1948 – 1958 (první dvě 

etapy), rektorát byl přistavěn v letech 1963 – 1968 (třetí etapa). Hlavní architekt 

Jaroslav Fragner svůj projekt prvních dvou etap vytvářel ještě v době poválečného 

kulturního rozmachu, kdy naše země byla otevřená podnětům ze zahraničí, a proto 

například zvlněný dřevěný strop auly odkazuje na práci skandinávského architekta 

Alvara Aalta. Rovněž na gobelínu Vladimíra Sychry z roku 1947 nenajdeme žádné 

náměty z komunistické ideologie, nýbrž motivy z univerzitní pečeti a symboly starých 

původních fakult. Prostor doplňuje uměřená bronzová plastika Karel IV. od Karla 

Pokorného (1950). Aula jako celek je realizací na vysoké úrovni, jedna 

z nejhodnotnějších v poválečné éře. Nádvoří Karolina dominuje Jan Hus Karla 

Lidického a před vstupem, vedle Stavovského divadla, si můžeme všimnout 

kamenné kašny se lvy Stanislava Honzíka.    

 Hotel International (pův. Družba, dnes Crown Plaza) patří k nejznámějším 

českým stavbám socialistického realismu, neboť je jedním z mála příkladů skutečně 

stylově čisté budovy. Tento hotel je doslova ztělesněním pojmu socialistický 
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realismus, a snad proto je dnes pro (zahraniční) turisty velice atraktivním místem              

k ubytování. Budova byla postavena v letech 1953 – 1957 podle návrhu Františka 

Jeřábka a kol. Původně zamýšlená ubytovna pro vojáky v bočních křídlech a hotel 

pro významné vojenské poradce byl v průběhu výstavby proměněn ryze na hotel, ve 

své době nejluxusnější v Praze (společně s Jaltou). Architektura hotelu je v zásadě 

uměřená, stylově střídmá, v tradičním dekorativním pojetí. Stavba je členěna do dvou 

symetrických křídel spojených uprostřed centrální částí se stupňovitou věží, 

zakončenou střešní nástavbou a vysokou kovovou špicí s hvězdou, vyrůstající 

z mohutného kalichu. Střední část je rovněž bohatěji členěna plastickými římsami           

a arkádami.  

 V interiérech představuje International dokonalou syntézu architektury, 

výtvarného umění a užitého umění. Velkolepě pojaté vstupní prostory plné 

mramorových obkladů a pozlacených prvků jsou plné výtvarných děl. Na výzdobě se 

podílela řada významných umělců, malířů, kovolitců a sklářů nebo uměleckých 

řemeslníků. K zajímavým pracím patří skleněné vitráže, reliéfy a skleněné panely 

s národními historickými výjevy od Jaroslavy Brychtové a Viléma Dostrašila. 

K nejoriginálnějším prvkům patří práce uměleckého kovářství – zábradlí schodiště, 

nejrůznější mříže, kliky a kličky jsou dílem Jana Nušla. Stěny zdobí řada maleb, 

obrazů a gobelínů s náměty ze života městského a venkovského lidu od Aloise 

Fišárka, Maxe Švabinského, Cyrila Boudy, Williho Nowaka ad. O sgrafita se postarali 

Josef Novák a Stanislav Ullman. Sochařská výzdoba zahrnuje jen tři reliéfy nad 

hlavním průčelím vstupu, „kolektivní dílo“ profesorů a žáků Uměleckoprůmyslové 

školy, které vyjadřovaly mezinárodní solidaritu pracujících, osvobození 

Československa  Rudou armádou a pracovní československo-sovětskou družbu.  

 Hotel se v roce 1990 v rámci kupónové privatizace změnil na akciovou 

společnost a včlenil se do mezinárodního hotelového řetězce; v letech 1996 – 97 

prošel nákladnou, ale šetrně provedenou rekonstrukcí a modernizací, zachovávající 

původní atmosféru doby. 

  

 V poválečném období převažovaly v sochařské tvorbě monumentální 

pomníkové a památníkové práce. Jakou cestou se bude ubírat veřejná plastika 

v následujícím desetiletí, naznačil Partyzán pro pomník padlým rudoarmějcům v 

Gottwaldově, socha Vincence Makovského z roku 1946. Plastika se vyznačovala 

expresivní výrazovostí  a monumentálním pojetím, obsah se orientoval na aktuální 
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skutečnost již ideologicky zabarvenou. Partyzán se stal modelovým dílem 

socialistické plastiky a sloužil jako vzor pro řadu podobných děl.   

 Obdobnou funkci plnilo důsledně realistické Sbratření Karla Pokorného 

(odhaleno 1951), sousoší v nadživotní velikosti rudoarmějce a českého partyzána, 

který vypíná své tělo vstříc svému osvoboditeli, aby jej mohl bratrsky políbit. Dílo se 

stalo symbolem doslova „sovětsko-československého“ přátelství, třebaže původně 

bylo zamýšleno jako výraz vděčnosti za konec války. Kopie originálu stojícího 

v České Třebové je k vidění ve Vrchlického sadech před Hlavním nádražím v Praze.  

 Podobných plastik s válečnou a komplementárně mírovou tematikou bylo 

v průběhu padesátých let vytvořeno velké množství, po celé republice se jimi zaplnila 

náměstí a důležité veřejné prostory, jednalo se o velmi žádané práce (v Praze např.   

Karel Hladík: Mír, Josef Malejovský: Pražským barikádníkům, Jan Hána: Na paměť 

osvobození). 

 Druhou hlavní námětovou linií bylo zpodobňování zástupců pracujícího lidu, 

typizovaných příslušníků dělnické třídy s jejich pracovními atributy. Těmito sochami 

se ale spíše vyznačovala průmyslová města – Ostrava, Havířov apod. (Václav 

Bejček: Zedník, Josef Malejovský: Zednička, Miloš Zet: Brigádník, Jiří Myszák: Horník 

s hochem), případně byla instalována do areálů průmyslových závodů, jako byla 

ČKD (Alois Sopr: Kovák), nebo zpodobňovaly vědeckou inteligenci tvořící lepší zítřky 

(Vincenc Makovský: Nový věk).  

 Praze spíše dominovaly sochy velkých kulturních osobností, kult hlavních 

postav národních dějin představoval třetí hlavní námětový okruh: Oskar Kozák: 

pomník Jana Evangelisty Purkyně, Karel Pokorný: pomník Boženy Němcové, 

Bohumil Kafka: Josef Mánes, Karel Lidický: Mistr Jan Hus, Vincenc Makovský: 

památník Jana Amose Komenského, Josef Wagner: pomník Jaroslava Vrchlického 

ad.    

 Z politických vůdců se glorifikoval Stalin (Otakar Švec: Stalinův pomník na 

Letné)  a Lenin – ten především řadou reliéfů a pamětních desek s bystou (např. od 

Jana Laudy). Čeští komunističtí politikové a vůdcové dělnického hnutí přišly na řadu 

spíše až v sedmdesátých letech, až do roku 1974 si Praha musela počkat na svoji 

sochu Lenina.   

 Spektrum sochařského vyjádření bylo pochopitelně širší, od pomníku po 

dekorativní parkovou plastiku, avšak nefigurativní plastiky doplňující sadové či 

sídlištní prostředí se ve větším počtu začaly objevovat až v 60. letech. Důležitou 
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součástí sochařské práce byly pamětní desky a bysty, které se osazovaly nejen na 

rodné domy, ale často také na budovy průmyslových závodů, a proto připomínaly 

revoluční události či osobnosti.   

 Jak je z uvedeného výčtu patrné, v 50. letech se akcentovaly plastiky 

vycházející z estetiky socialistického realismu; tomu odpovídaly použité výrazové 

formy, odkazující  na myslbekovskou tradici realistického sochařství. V tomto období 

spolupráce architekta s výtvarným umělcem spočívala na dotváření sochařských 

prvků významnějších budov a na architektonickém a urbanistickém řešení 

památníků, pomníků či pamětrních desek, které připomínaly osvobození země, 

výsledky budovatelské práce, revoluční události a významné osobnosti.  

    

 

Stalinův pomník na Letné (Významné realizace I) 

 V československých dějinách unikátní sochařskou realizaci představoval 

pomník Josifa Vissarionoviče Stalina na Letné. Jednalo se o monumentální figurální 

sousoší v duchu socialistického realismu znázorňující generalissima v čele 

pracujícího lidu, které se svými obrovskými rozměry stalo na krátký čas jednou 

z pohledových dominant Prahy9.  

 Pražští primátoři Václav Vacek (KSČ) a po něm Petr Zenkl (ČSNS) chtěli 

Stalina uctít pomníkem již bezprostředně po válce v roce 1945, poněvadž byl 

mnohými vnímán jako symbol slovanské pomoci, osvoboditel československého 

národa a zachránce jeho svobody. Avšak s realizací této myšlenky se začalo až 

v dubnu 1949, kdy Ústřední národní výbor vyhlásil (po nezbytném projednání s 

velvyslanectvím SSSR) soutěž na pomník, který by ideově vyjádřil osobnost 

generalissima i věčné bratrství československého a sovětského lidu v boji za mír a 

socialismus. Dále byla jmenována zvláštní komise pro řešení pomníku J. V. Stalina, 

vedená Václavem Kopeckým, jež rozhodla o jeho umístění na letenské pláni, poblíž 

Hanavského pavilonu. Místo nebylo vybráno náhodně, protože se počítalo 

s monumentálními rozměry sochy. V soutěži, která skončila v prosinci 1949, 

jednoznačně zvítězil návrh sochaře Otakara Švece, který spolupracoval s malířem 

Adolfem Zábranským a architekty Jiřím a Vlastou Štursovými: pomník měl 

                                                 
9 Pomník byl zamýšlen jako symbol nové a šťastné socialistické epochy a výrazná součást pražského 
panoramatu v blízkosti Pražského hradu, symbolu české státnosti, kterému měl konkurovat.     
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v půdoryse tvar klínu, na jehož hrotu stál Stalin s knihou v levé ruce, pravou ruku měl 

zasunutou do pláště a za ním se řadili ze západní strany sousoší představitelé 

československého (dělník, zemědělka, vědec a vojín) a z východní sovětského 

(dělník, vědec, kolchoznice, rudoarmějec) lidu; mezi oběma zástupy byl kamenný 

kvádr maskovaný vlajícím praporem. Stalin musel být zpodobněn, jak tehdy ideologie 

velela, současně jako státník, budovatel, vítězný generál a vůdce lidu, který však má 

blízko k obyčejnému člověku; nechybělo ani tehdy povinné zdůraznění  

československé a sovětské jednoty.  

Všechny návrhy ze soutěže, přípravný postup, plány a modely byly 

prezentovány na výstavě pojmenované Se Sovětským svazem na věčné časy, 

uspořádané v listopadu 1951 v Domě výtvarného umění u Hybernů.  

 V den Stalinových narozenin, 21. 12. 1949, byl v přítomnosti prezidenta 

Klementa Gottwalda a zástupců československé vlády položen základní kámen. Při 

té příležitosti předseda vlády Antonín Zápotocký přednesl emotivní projev: „Kladouce  

základní kámen k pomníku našeho osvoboditele, učitele a přítele, generalissima 

Stalina, vyjadřujeme tím svou hlubokou úctu k jeho velikému životnímu dílu                     

a neskonalou vděčnost a lásku za vše, co pro naše národy, český a slovenský lid a 

pro znovunabytí svobody vykonal. (…) Náš český i slovenský lid ví, že nebylo by pro 

něho možnosti budovat svůj vlastní stát na nových, lidově demokratických 

podkladech, kdyby nebylo slavného vítězství Sovětské armády nad imperialistickým 

germánským fašismem. Všechen český a slovenský lid ví, že tvůrcem toho slavného 

vítězství a geniálním strategem Velké vlastenecké války (…) byl generalissimus 

Josef Vissarionovič Stalin. Proto budou oči celého našeho národa se obracet vždy 

s vděčnou vzpomínkou k letenské pláni, k pomníku našeho osvoboditele a 

zachránce. (…)“10 Prezident Gottwald poklepal kladívkem na základní kámen se 

slovy: „Se Stalinem za mír, za socialismus, za štěstí i blaho našeho lidu.“11 

 Tyto myšlenky byly shrnuty do dvou nápisů vytesaných do podstavce. Na 

severní straně se skvěla Stalinova slova z pozdravného telegramu z 16. 5. 1945: „Od 

nynějška lze považovat odvěký zápas, který československý lid vedl o své národní 

                                                 
10 Svému osvoboditeli československý lid: Z historie pomníku J. V. Stalina, Praha: Orbis, 1955, s. 7 - 8. 
Slavnostní publikace vydaná k odhalení pomníku J. V. Stalina.  

11 Ibid., s. 9.   
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bytí i o svou národní nezávislost, za vítězně dokončený“, na jižní straně stálo „Svému 

osvoboditeli československý lid.“ 12 

 V červnu 1950 byl utvořen vládní výbor pro postavení pomníku J. V. Stalina              

s předsedou Zápotockým; výbor v roce 1951 rozhodl umístit plánované sousoší nikoli 

na dříve určeném místě, nýbrž v ose Čechova mostu, aby se lépe začlenil do 

pražského panoramatu a odkud by prostorově ovládal nejširší městskou oblast a byl 

viditelný i z dálkových pohledů. Práce začaly v únoru 1952, první kvádr byl uložen  

25. 2. 1953 za přítomnosti Zápotockého, neztenčeným tempem práce pokračovaly i 

po Stalinově smrti v  březnu 1953, slavnostní odhalení se plánovalo na 1. května 

1955. Ještě před tím, 4. dubna, spáchal autor pomníku, sochař Otakar Švec (nar. 

1892), sebevraždu: tragicky mu zemřela manželka (sebevražda) a k tomu se přidaly 

pochybnosti o řemeslné dokonalosti díla a o jejím morálním významu, kromě toho byl 

umělec sledován příslušníky Stb. To vše vyústilo do dobrovolného ukončení života 

jednoho z posledních žáků Josefa Václava Myslbeka a nástupce Jana Štursy...  Smrt 

umělce byla utajena a při odhalení pomníku byl za jeho autora prohlášen 

československý lid.   

Do základů pomníku bylo položeno 23 kamenů ze všech krajů 

Československa, symbolizujících celostátní význam díla. Stalinova velikost byla 

nejspíš tak velká, že ji mohly vystihnout jen gigantické rozměry: největší sousoší v 

Evropě bylo složeno z 235 kvádrů liberecké žuly, rozměry podstavce byly 15 x 22 x 

12 metrů, samotné postavy 15,5 metrů vysoké. Výstavba přišla na úctyhodných                    

140 milionů Kčs, ale vzhledem k tomu, že se pomník nad Prahou tyčil jen sedm a půl 

roku, šlo zřejmě o jedno z rekordních plýtvání státními penězi; ústředním investorem 

bylo nejprve ministerstvo vnitra, později ministerstvo kultury, stavbu prováděl národní 

podnik Pozemní stavby v Praze. 

Při tak značných rozměrech bylo obtížné najít správné proporce jednotlivých 

figur sousoší vzhledem k centrální postavě a celkové kompozice při pohledu z boku: 

Otakar Švec návrh určený k realizaci průběžně měnil, podle připomínek politiků, 

vytvořil několik variant, z nichž vládní výbor nakonec vybral tu nejlepší. Ovšem 

postavit naddimenzované sousoší nebyla věc vůbec jednoduchá. Nejprve Švec za 

pomoci několika kolegů-sochařů vytvořil hliněné modely o velikosti jeden metr a poté 

tři metry; větší model byl odlit do sádry, kterou štukatéři připravili pro kameníky na 

                                                 
12 Ibid., s. 16. 
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staveništi. Při vytváření takto rozměrného sousoší ale nelze spoléhat na pouhé 

poměrné zvětšení předlohy; Švec se nevyvaroval technických chyb, zčásti 

způsobených politickým požadavkem (např. Stalinova socha musela celému 

pomníku dominovat).  

Sotva byl pomník podle plánu dokončen, udály se v Sovětském svazu důležité 

politické změny. Po Stalinově smrti se rozhořel boj o moc, z něhož nakonec vítězně 

vyšel Nikita Sergejevič Chruščov. Ten, jak známo, přednesl na XX. sjezdu KSSS 

v roce 1956 tajný projev „O kultu osobnosti a jeho následcích“, v němž zaútočil na 

Stalina a jeho zločiny, odhalil závažné porušování zákonnosti, upozornil na 

paralyzující účinky byrokratického řízení i na nelidské represe; projev znamenal 

počátek destalinizace systému. Na XXII. sjezdu v roce 1961 pokračovala kritika 

Stalina a téhož roku byla z moskevského mauzolea na Rudém náměstí odstraněna 

jeho mumie. Stalinské časy vzaly definitivně za své.13  

Ústřední výbor Komunistické strany Československa nesměl zůstat stranou 

tohoto dění a na svém zasedání v listopadu 1961, po projednání výsledků XXII. 

sjezdu KSSS, se usnesl v souvislosti s překonáním všech projevů kultu osobnosti 

pomník J. V. Stalina odstranit. Úkolem vyhodnotit, jak nejlépe záměr provést, byla 

pověřena „politicko-odborná komise na využití místa po Stalinově pomníku na Letné“; 

komise od počátku odmítala zničit jen sochu generalissima a nahradit ji jinou, místo 

toho plánovala prostor uvolnit a postavit na místě sousoší novou budovu pro 

veřejnost, vyjadřující ideu československo-sovětského přátelství.  

Nakonec vše dopadlo jinak: plány na zamýšlenou stavbu nebyly  včas hotové 

a scházely na ni peníze, a proto bylo vedením KSČ rozhodnuto o „důstojné demolici“ 

celého sousoší trhavinou: v listopadu bylo odstřeleno a po monumentu zbyl jen 

podstavec. Tuto událost popisuje Bohumil Hrabal v povídce Zrada zrcadel: „Na 

protější stráni stála socha zašrafovaná v trubkové konstrukci. A ozvala se temná 

detonace, uprostřed konstrukce se rozstříkla světla a vytryskl oblak a jakási síla 

roztrhla lešení, lehounce zvedla první patro a do výšky počaly hustě létat trubky z 

konstrukce, pořád výš a výš, a když síla, která ta kopí vymrštila, zeslábla, trubky se 

zastavily, pak se obracely a hustě padaly do okolí, vytvořily strom s větvemi z kopí a 

půlka konstrukce se zřítila a druhá půlka se oddělila, odtáhla od sochy jak lyžařský 

můstek, chvíli váhala, ale nezřítila se. A socha stála obnažená, ještě silnější a 

                                                 
13 Viz odkaz: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/stalinismus_end.php  
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mohutnější, než kdy bývala, maličko se předklonila, jak by hrozila městu, a průvan po 

detonaci předběhl nad střechami města a rozezvučel zvon a zedníkovy šaty brčely 

jak prapor.“14  

Celá desetiletí zůstal podstavec osiřelý. Bylo zde skladiště brambor, po roce 

1989 ve volných prostorách krátce fungoval rockový klub, odtud také vysílala první 

soukromá rozhlasová stanice Radio Stalin (1990; později přejmenovaná na Radio 1), 

v létě se konalo několik výstav. Od té doby nevyužitý podstavec opět chátrá: 

betonové konstrukce se drolí, stropy prosakuje voda, ocelové výztuže korodují. 

Architekt Jan Kaplický na počátku 90. let přišel s projektem pomníku obětem 

komunismu, založený na prokopání letenské pláně na místě „Stalina“; průkop měl 

sestávat ze čtyřiceti schodů, které by symbolizovaly stejný počet let totality, 

ministerstvo kultury ale Kaplického nápad zamítlo jako technicky nerealizovatelný.15    

 Podstavec a území, na němž je umístěn, je ve vlastnictví hlavního města, 

které by rádo našlo soukromého investora, aby se zbavilo jedné velké starosti                  

a povinnosti místo udržovat. Proto hledá strategického partnera, kterému by prostor 

pronajalo; česká firma Underwater World Oceanarium  představila záměr vybudovat 

v podzemí oceánium, které by návštěvníkům přiblížilo život pod mořskou hladinou; 

projekt byl navržen již v roce 2002, podle posledních zpráv je smlouva mezi městem 

a firmou po pěti letech jednání těsně před podpisem. Takovéto využití preferuje 

magistrát. Správce území, radnice Prahy 7, a Klub za starou Prahu, by však raději 

viděly v této části Letné nějaké kulturní zařízení16.   

Na podstavci od roku 1991 stojí Metronom, kinetické dílo akademického 

sochaře Vratislava Karla Nováka.  

 

 

Národní památník na Vítkově (Významné realizace II) 

Národní památník (Památník národního osvobození) patří k nepřehlédnutelným 

dominantám hlavního města. Je postavený na vrchu Vítkov (= Žižkova hora), 

skýtající široký rozhled na Prahu, a stavba v sobě dobře odráží spletité osudy 

českých zemí v 19. a 20. století. Památník se svým původním posláním měl stát 

                                                 
14 B. Hrabal, Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet, Praha: Mladá fronta, 1967, s. 116-117. 
15 Rozhovor Hospodářských novin s Janem Kaplickým ze dne 18. 11. 2005, dostupný online:    

http://ihned.cz/3-17231490-Jan+Kaplick%FD+Stalin%F9v+pomn%EDk-000000_d-aa    
16 Podle informací poskytnutých ing. arch. Stanislavem Stránským, vedoucím odboru rozvoje a  

územního plánování Úřadu MČ Prahy 7.  
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symbolem tradic českého národa, zejména prvního odboje za národní svobodu a 

státní samostatnost a také pietním místem věnovaným všem padlým v těchto bojích.  

Symbolický význam této části pražské kotliny se odvozuje od slavné bitvy, která 

se odehrála 14. července 1420 a v níž spojené oddíly pražských a husitských vojsk 

v čele s Janem Žižkou z Trocnova dokázali zvítězit nad křižáckou armádou pod 

velením císaře Zikmunda, která oblehla Prahu. Událost byla vnímána jako jeden 

z milníků na cestě českého lidu za svobodou a sebeurčení, a proto místo vítězství 

získalo značný symbolický obsah a stalo se předmětem úvah týkajících se památníku 

národní brannosti a sebevědomí.  

   Myšlenka postavit na Vítkově pomník Janu Žižkovi se datuje do 60. let                 

19. století, do doby, v níž vrcholilo národní probuzení a buditelské nadšení. Tehdy 

s ní přišel vlastenec Karel Hartig, ale neuspěl, neboť přednost dostala dostavba 

Národního divadla. V těchto letech byla při úpatí vrchu založena nová osada (či spíše 

předměstí), severní část tzv. Nové Prahy (Královské Vinohrady I), která od roku 1877 

nesla jméno po vítězném vojevůdci. Plán na Žižkův památník byl oživen a za tím 

účelem zastupitelstvo ustavilo výbor k jeho zřízení.  

V roce 1881 císař František Josef I. povýšil Žižkov na město a po získání 

pozemků na Vítkově mohl být v  červenci o rok později založen Spolek pro zbudování 

Žižkova pomníku na vrchu Žižkově; předsedou byl zvolen první starosta nového 

města – Karel Hartig. Spolek vyvíjel osvětovou a oslavnou činnost a sbíral finance; 

v roce 1910 umístil na vrchu pamětní desku  připomínající Žižkovo vítězství. O dva 

roky později Spolek vyhlásil veřejnou soutěž na pomník, avšak žádný z návrhů 

nezískal první cenu a nebyl doporučen k realizaci.  

   Rok 1920 přinesl položení základního kamene k budoucímu pomníku, 

iniciované po válce obnoveným Spolkem, avšak již neměl být určen pouze k oslavě 

Jana Žižky a husitské doby, nýbrž se rozhodlo o jeho širším ideovém pojetí, 

zahrnujícím i období nedávno skončené světové války, která asociovala paralely 

s předchozími historickými etapami.  

   Po návratu legionářů z bojišť do vlasti vznikla otázka, jak nejlépe uctít dobu 

zahraničního i domácího odboje. První impuls vzešel z Národního shromáždění a na 

jaře 1919 byla při ministerstvu národní obrany založena instituce Památník odboje. 

Zpočátku se jednalo o volný poradní sbor ve věcech památkových, archivních                   

a uměleckých. Památník odboje vydával knihovnu Památníku odboje, reprodukce 

Preissigových revolučních plakátů v podobě pohlednic a jiné památné věci, 
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spolupořádal výstavu Náš odboj v Obecním domě a poté, co mu byly předány bohaté 

sbírky archivních, výtvarných či propagačních materiálů, které s sebou přinesli 

navrátivší se (zejména ruští) legionáři, Památník sbírky zpracovával, aby veřejnosti i 

badatelům podal obraz válečné doby.   

 Se vzrůstající důležitostí Památník odboje změnil status a proměnil se 

v oddělení ministerstva národní obrany a později v samostatný vojenský ústav                   

s podtitulem „Vojenský archiv a museum čsl. zahraničních vojsk“, v jehož čele stál 

legionář Rudolf Medek. Soustřeďoval muzejní a umělecké materiálie z let 1914 – 

1919 a připravoval vybudování vlastní budovy, jež by byla navíc výtvarným 

památníkem „uctívajícím statečné dílo národa, dobyvšího opět po staletích svobody a 

státní samostatnosti.“17 Jeho jednotlivá oddělení však sídlila roztroušeně po celé 

Praze (Archiv legií v Národním muzeu, Muzeum legií v trojském zámku, Obrazárna 

legií v letohrádku Hvězda), proto zanedlouho vznikla naléhavá potřeba soustředit 

všechna oddělení na jedno místo, aby Památník odboje mohl rozvíjet vědeckou práci 

a osvětovou činnost.  

 A tak došlo k dohodě mezi Památníkem a Spolkem v záležitosti vhodné budovy 

a jejího umístění ve středu Prahy. Touto dohodou mezi nimi vznikl zvláštní 

prozatímní a prováděcí orgán Sbor pro zbudování Památníku osvobození                  

a pomníku Jana Žižky z Trocnova, s předsedou Františkem Udržalem, ministrem 

národní obrany.  

 Novou architektonickou soutěž, vyhlášenou v roce 1925 (po prvním 

neúspěšném pokusu o dva roky dříve), vyhrál Jan Zázvorka (za spoluúčasti Jana 

Gillara). Před budovou Památníku měla stát bronzová jezdecká socha Jana Žižky, na 

níž byla vypsána soutěž ale až v roce 1927. Projekt počítal se dvěma samostatnými 

částmi památníku. Administrativní budova při úpatí kopce se skládá ze tří křídel, 

obklopujících architektonické nádvoří, věnovaných muzeu (Vojenský archiv a 

muzeum ČSR), archivu (Archiv národního osvobození) a správě. Jednoduchá 

konstruktivistická obřadní budova na vrchu Vítkova, vystavěná v letech 1928 – 1938, 

obsahuje Slavnostní síň, Ústřední síň, Síň padlých, a Smuteční síň (původně určena 

pro Masaryka, po Gottwaldově smrti zde byl vystaven on), kolumbária,                               

reprezentační salonky a foyer. Před ní, na slavnostní čtverečné estrádě, se tyčí 

                                                 
17Tato slova napsal Rudolf Medek ve slavnostní publikaci Památník Národního Osvobození,                    
Praha: Sbor pro zbudování Památníku národního osvobození a pomníku Jana Žižky z Trocnova, 
1928, s. 6.   
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největší jezdecká socha v Evropě od Bohumila Kafky. Komunisté v  50. letech 

provedli stavební úpravy (opět za přispění architekta Jana Zázvorky) - přistavěli Síň 

Sovětské armády a pod Smuteční síní vybudovali technické zázemí určené pro 

balzamizaci těla Klementa Gottwalda a jeho uchování (laboratoř s mrazicím boxem, 

velín, strojovna). Celá stavba je provedena z betonu a cihelného zdiva, konstrukce je 

pilířová s překlady a rámová ze železobetonu. Architekt ve velké míře použil 

ušlechtilé kameny: mramor a žulu. Na stavbu se získávaly prostředky z darů, 

subvencí, fondů a příspěvků, celkový rozpočet na celý projekt dosáhl výše 38 milionů 

Kčs.  

Památník byl pojat jako historický památník odboje českého lidu proti cizím 

utiskovatelům, jako dějinný pamětník zápasu za svobodu svědomí a vyznání                 

(v 15. stol.) a za národní samostatnost (20. stol.): „Neboť národ, lid československý, 

uzří v tomto díle i v památkách v něm soustředěných sama sebe, vlastní svoji tvář. 

Vybudování památníku není tedy sebeoslavou a samochválou; jest výchovným 

činem pro budoucí, jest ukazatelem cest k velikosti a k mravní kráse našeho kmene.  

(…) Ale památník tento nebude pouze nám a dětem našim hlásat, že div naší 

svobody je dílem národní energie a oběti, ale bude mluvit i k cizincům o tom, že dílo 

naší svobody jest majetkem naším, že vzniklo z naší energie a oběti.(…) Nechť je 

stavba Památníku Národního Osvobození dokumentem činu československého“ 18 

V Památníku měly být uloženy ostatky legionářů a významných představitelů 

zahraničního odboje. Měl zde také být umístěn hrob Neznámého bojovníka jako 

symbol všech válečných obětí. Světová válka a poté Únor 1948 však tyto záměry 

překazily a k jejich uskutečnění nikdy nedošlo. Po roce 1945 vznikl Vojenský 

historický archiv a Památník osvobození se stal jeho součástí. K hlavním úkolům  

dobudování a dokončení interiérů Památníku včetně odstranění válečných škod, 

přístavba objektu pro druhý odboj a dokončení realizace a instalace jezdecké sochy 

Jana Žižky.   

Po převzetí státní moci komunisty byl Památník „zideologizován“, plánované 

legionáře vystřídali prezidenti (K. Gottwald, A. Zápotocký, A. Novotný) a nejpřednější 

prominenti režimu (ministr V. Kopecký); vybraní socialističtí kulturní představitelé               

(J. Fučík, J. Šverma) zde měli symbolické hroby. V letech 1953 – 1962 Památník 

fungoval jako Mauzoleum Klementa Gottwalda – vystavena nabalzamovaná mumie 

                                                 
18 Ibid., s. 9 
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„prvního dělnického prezidenta“. V roce 1955 se veřejnosti otevřela Síň Sovětské 

(Rudé) armády (postavena v roce 1947 původně pro druhý odboj, po Únoru 1948 se 

mění její poslání a výzdoba), stávající výzdoba Památníku byla doplněna o novou, již 

tendenční: hlavní vchod uzavírala čtyřdílná bronzová vrata s drobnými figurálními 

výjevy z husitských válek, revolučního dění 19. století, dělnického hnutí, boje za 2. 

světové války a vítězství socialismu od Josefa Malejovského (1952), po stranách 

vstupu do Slavnostní síně stály bronzové plastiky Slévač a Družstevnice v nadživotní 

velikosti (sochaři Jan Lhotka, Miloslav Šonka, 1958), další výzdoba zahrnovala 

bronzové reliéfy J. Duška, R. Svobody či F. Davida na typické socialistické náměty 

(1961), obraz Tábor Vincence Beneše v salonku z roku 1954, ochoz ozdobily 

kamenné mozaiky od R. Koláře, J. Mertlíka, O. Oplta, V. Sříbrného, M. Sladkého a 

dalších, zachycující husitské hnutí, selské bouře, revoluční rok 1848, dělnické hnutí a 

boj s fašismem, osvobození a Vítězný únor 1948. Před Památníkem byla postupně 

umístěna díla Fontána Karla Štípla, Nový život od Karla Lidického (1972) a 

Pokorného Vítězství socialismu (1962), přibyla i Prádlerova pamětní deska pro 

kladení věnců (1963).  

U hlavního vstupu do panteonu s monumentálním schodištěm byla v roce 

1950 vztyčena jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova od Bohumila Kafky. Absolvent 

Akademie výtvarných umění u J. V. Myslbeka byl silně ovlivněn Rodinem, ale 

postupně se propracovával k osobitému výrazu, vyjádřeném jak v drobných 

plastikách (Pastýřská madona), reliéfu (Fauna a Flora), byst (Mánes, Smetana, 

Vrchlický, Destinnová), tak i ve větších sochách (Žena po koupeli). Zakázka na 

Žižkovu jezdeckou sochu Kafkovi přišla v roce 1931 po třech neúspěšných soutěžích 

na pomník vojevůdce a umělec na ní pracoval téměř až do své smrti v roce 1942. 

Socha je výjimečná svým „hyperrealismem“, neboť požadavek Spolku zněl na 

monumentálnost a maximální realističnost, takže umělec konzultoval své dílo 

s historiky, hipology a dalšími odborníky. Jistě nežádoucím důsledkem toho je, že 

některé realistické detaily sochy (koně) vypadají poněkud neesteticky. Realistické 

znázornění Žižky, interpretovaného jako neohroženého válečníka a vůdce revoluce 

vyhovovalo komunistické ideologii, a tak socha mohla být po válce i Únoru 1948 bez 

větších problémů odlita a instalována na estrádě Památníku.      

Prostor Síně Sovětské armády pojal Jan Zázvorka jako podlouhlou apsidu              

s plochým stropem, obloženou černým mramorem, shodným s obklady ve starší části 

panteonu; stěny rytmizuje osm pilířů, které se střídají s okny umístěnými pod 
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stropem. V interiéru, uprostřed prostoru, se nachází symbolický mramorový sarkofág 

od Karla Pokorného ozdobený reliéfy vavřínových girland. Výtvarnou výzdobu Síně 

navrhl Vladimír Sychra: na pilíře umístil téměř monochromatické skleněné mozaiky s 

osmi postavami vojáků s různou výzbrojí, symbolizující druhy vojsk Rudé armády. 

Vojáci stojí na iluzivních soklech ozdobených květinovými věnci a iluzívně 

vytesanými verši Vítězslava Nezvala. Nástropní výzdobu tvoří modrá obloha posetá 

stříbrnými pěticípými hvězdami, středu stropu dominuje státní znak. Do místnosti se 

vstupuje bronzovými dveřmi, na něž Jan Kavan a Jan Simota navrhli figurální výjevy 

ze života ruského lidu (1953 – 1954). Výzdobu dotvářela bysta maršála P. S. 

Rybalkova od Josefa Kolumka z roku 1956 a tentýž rok vzniku měla schránka-

relikviář na podstavci u vstupu do síně s prstí se zbytky lidských kostí ze 

stalingradského válečného pole z Mamajevovy mohyly u Stalingradu (Volgogradu).     

Síň Rudé armády byla koncipována jako zvláštní poutní místo, symbolické 

mauzoleum, připomínající autentickou a tehdy živou vděčnost osvoboditelské Rudé 

armádě. Proto lze Síň považovat za zdařilou realizaci socialistickorealistického 

gesamkunstwerku, za jednu z nejkvalitnějších prací té doby. V rámci oficiálního 

umění 50. let se jednalo o výjimečnou realizaci, která bere v potaz architektonickou, 

výtvarnou, plastickou, barevnou i světelnou stránku prostoru.  

 Po roce 1962, kdy se mumie Klementa Gottwalda  přes veškerou péči doslova 

rozpadla, a proto musela být zpopelněna, Mauzoleum (tedy Památník) bylo pro 

veřejnost uzavřeno a zrušeno. Využívána nadále zůstala Ústřední síň, připravená 

k ukládání ostatků významných osobností – byly zde instalovány sarkofágy a hrobky 

ze šedého mramoru; naprostá většina z nich zůstala nevyužita, od roku 1963 zde již 

nikdo nebyl pohřben. V přilehlém kolumbáriu místo představitelů prvního či druhého 

odboje našly své poslední místo k odpočinku některé osobnosti dělnického a 

komunistického hnutí a socialističtí umělci (B. Šmeral, J. Haken, S. K. Neumann).  Po 

Listopadu 1989 byly odvezeny poslední pozůstatky pohřbených.  

 V období nově nabyté svobody a demokracie vyvstala otázka, co                          

s Památníkem, který se v očích veřejnosti jevil jako místo nedílně spjaté 

s komunistickým režimem. S původním prvorepublikovým zaměřením si jej spojoval 

málokdo. Zatímco Památník odboje s muzeem plní ve spodních budovách, jako 

samostatná instituce armády ČR, své tradiční poslání (muzejní, badatelská, edukační 

činnost), Památník na vrcholu definitivně ztrácí svou funkci a je pro veřejnost 

uzavřen. V březnu 1990 byl ustaven poradní sbor Národního památníku na Žižkově s 
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cílem zejména přehodnotit poslání tohoto objektu a zajistit jeho navrácení původním 

účelům,  avšak nikdo si s Památníkem nevěděl příliš rady, třebaže již v této době se 

objevil návrh na výstavní expozici dokumentující domácí i zahraniční odboj v jeho 

prostorách; ovšem také návrh na zábavní park. A tak následující desetiletí proběhlo 

ve znamení hledání nového využití Památníku, během této doby se pořádaly jen 

prohlídky stavby a příležitostné kulturní a společenské akce.   

  V roce 2001 byl Národní památník svěřen do správy Národního muzea, jehož 

úkolem je Památník na Vítkově nejen stavebně udržovat, ale především jej 

rehabilitovat jako významné místo symbolizující naši státnost. Od té doby se častěji 

využívá pro kulturní (především z oblasti soudobého umění) i komerční akce a                 

od roku 2003 NM připravuje celkovou rekonstrukci a rehabilitaci objektu, začínající 

právě v tomto roce; nové otevření Památníku je stanoveno na 28. října 2009.   

 Zadání pro revitalizaci zní: budovu Památníku upravit a proměnit vzhledem              

k jeho nové funkci – tou je služba kulturního zařízení ve správě Národního muzea. 

Prostor Památníku bude nabízet širokou škálu kulturních programů, bude místem pro 

studium novodobých českých dějin, místem pro specializované výstavní prezentace 

muzea či slavnostní státní akty. Podmínkou provozu a předpokladem návštěvnosti je 

vytvoření návštěvnického zázemí (kavárny, resp. restauračního zařízení, muzejního 

obchodu, odpočinkové zóny). Koncepce oživení Památníku stojí na čtyřech 

základních pilířích: 1) multimediální a interaktivní muzejní expozici s pracovním 

názvem „Křižovatky československé státnosti ve 20. století“ (bude zachycovat 

zásadní zlomy československých dějin ve 20. století), 2) živém kulturním centru 

(divadlo, koncerty, muzejní kino), 3) návštěvnické atraktivnosti (panoramatická 

kavárna na střeše, vyhlídka), 4)  místě slavnostních státních aktů (Hrob neznámého 

vojína).19  

 V rámci stavebního řešení bude budova zbavena nevhodných úprav 

pocházejících z 50. let. Například bude kompletně odstraněna vestavba v prostorách 

bývalého Mauzolea Klementa Gottwalda, která byla realizována kvůli uložení jeho 

ostatků, ve prospěch rozšíření výstavních prostor. V technickém podzemí se zruší 

strojovna, zůstane velín s laboratoří a mrazícím boxem, v nichž bude umístěna 

expozice o 50. letech v Československu. Počítá se se zachováním Síně Sovětské 

                                                 
19 Podle Situační zprávy ohledně stavu příprav rekonstrukce NKP Národní památník na Vítkově 

s Hrobem neznámého vojína, vydané Národním muzeem 20. března 2007, laskavě poskytnuté             
dr. Markem Junkem z NM.   
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armády, vkomponuje se však do ní vzpomínka na československý odboj a zahraniční 

armády bojující za demokracii; odstraní se Pokorného sarkofág a nahradí ho 

audiovizuální technika expozice. Z komunistických soch a plastik v Památníku 

některé zůstanou (např. bronzová vrata), jiné (Nový život, Vítězství socialismu, 

Slévač, Družstevnice, reliéfy ad.) se uloží do depozitáře; odstraněny budou i červené 

sarkofágy z Ústřední síně, které poslouží na repasování poškozených kusů 

obkladového mramoru. Všechny památky, které se ponechají na místě, budou 

restaurovány; to se týká i Žižkovy sochy, která je ve špatném technickém stavu.       

 Celkové náklady na rekonstrukci zřejmě přesáhnou 300 milionů korun. 

Národní památník na Vítkově bude poprvé ve své historii naplno sloužit veřejnosti.  

   

 

Šedesátá léta 
 
Vliv politických změn   

 Kořeny změn, které vedly v socialistickém bloku k opouštění socialistického 

realismu, je nutno hledat hluboko v padesátých letech. Už v roce 1953 na                         

I. konferenci Svazu architektů, organizovaných v rámci Svazu československých 

výtvarných umělců, zazněla kritika socialistického realismu, který byl tehdy ještě 

oficiální a silně vyžadovanou uměleckou doktrínou. Roku 1955 proběhl II. sjezd 

Svazu sovětských architektů, na němž byla zdůrazněna účelová stránka architektury; 

to později poskytlo ve východním bloku možnost návratu k předválečnému 

funkcionalismu a otevření se vlivu Západu. V roce 1954 byl přijat nový autorský 

zákon, který umožnil vznik Českého fondu výtvarných umění. O dva roky později 

proběhla celostátní konference SČSVU, kde se mluvilo o odborové organizaci 

výtvarníků, o zajištění svobody projevu a o povolení vzniku tvůrčích skupin.    

 Po roce 1956, tedy po kritice stalinského kultu a umění s ním spojeným, 

nastala určitá obnova hodnot moderního umění. Po tomto období rehabilitace došlo i 

přes oficiální nátlak v letech 1959 – 1963 k zásadním proměnám principů, vedoucí 

mj. k autonomizaci umění. V následujícím období, až do počátku sedmdesátých let, 

se avantgarda prosazovala svou evropskou orientací, a její zástupci měli dokonce 

slovo v oficiálních orgánech. Umění se v té době internacionalizuje a přehodnocuje, 

vznikají různé umělecké proudy a tvůrčí skupiny, které se navzájem prolínají a 

konfrontují (včetně těch, které reprezentují oficiální ideologii ovládající kulturu), 
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objevují se dokonce zbrusu nové formy výtvarného umění. Abstraktní umění hrálo 

v té době velkou úlohu a uplatňovalo se také významným způsobem v architektuře.   

 Jedním z nejdůležitějších kroků k rehabilitaci českého moderního výtvarného 

umění byla výstava Zakladatelé moderního českého umění, připravená M. Lamačem,  

J. Padrtou a J . Tomešem, zahájená v roce 1957 v Brně a reprízovaná o rok později 

v Jízdárně Pražského hradu. V katalogu se psalo: „Má-li se tedy realita života 

proměnit v realitu obrazu, znamená to vtisknout realitě svůj vlastní pořádek lidského 

myšlení, ale zároveň v dialektickém protikladu se tímto činem hlouběji zmocnit reality, 

prohloubit její poznání v oblasti estetického myšlení. (...) Pro dvacáté století je 

příznačné v souhlase s obecnou tendencí, že člověk daleko více než dosud vtiskuje 

svůj lidský pořádek okolnímu světu. V oblasti umění se to pak obráží v tendenci 

vytvořit obraz jako svět vlastních zákonitostí přímo nezávislých na obrazu skutečnosti 

zprostředkovaném našimi visuelními dojmy.“20    

V Československu se v kontrastu k centralizované kulturní politice mohly začít 

vytvářet kulturní skupiny: roku 1960 se ustavil jejich Blok (skupiny Etapa, Experiment, 

Máj, Proměna, Trasa) rozrušující hegemonii Svazu výtvarných umělců. Byl založen 

Koordinační výbor tvůrčích svazů; v roce 1964 proběhl sjezd Výtvarných umělců, na 

němž došlo ke střetu oficialit s opozicí a nakonec byl zvolen jiný výbor, než na kterém 

se dohodla stranická organizace.  

„V nadcházejícím funkčním období bude Svaz čs. výtvarných umělců účinněji 

než dosud dbát o uplatnění čs. výtvarné tvorby všech odvětví ve světě a vytvářet 

podmínky pro její aktivní úlohu a tvořivý dialog s proudy současného světového 

umění. K tomu je třeba podstatně rozšiřovat naše dosavadní znalosti zahraniční 

tvorby a teorie formou výstav, časopiseckých textů, knižních publikací v znalém a 

tvořivém hodnocení.“21  

Slibně se rozvíjející kulturní život však ukončil srpen 1968, který zapříčinil 

přerušení a změny mnoha aktivit a plánovaných akcí. V relativně krátkém období 

šedesátých let se tak, díky politickým změnám, českému umění a architektuře 

podařilo otevřít se Západu a zároveň vytvořit svébytný styl: výtvarné umění 

(znovu)objevilo abstraktní polohu a architektura se obrátil k inspiraci z předválečného 

funkcionalismu a jeho zahraničnímu pokračování.     
                                                 
20Miroslav Lamač, Zakladatelé moderního českého umění, katalog výstavy, in J. Ševčík -                         
P. Morganová - D. Dušková, op. cit., s. 203. 

21 Z Usnesení sjezdu SČSVU, který se konal 9.-11. 12. 1964 v Praze, ibid., s. 252.  
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Nový realismus 

 Při revizi socialistickorealistického přístupu k umění bylo především třeba 

znovu určit pojem reality. Metoda socialistického realismu se opírala o gnoseologický 

princip umělecké praxe – umění je prostředkem poznání, věrně odráží svět a slouží 

tak k jeho přetváření (Leninova teorie odrazu). Později byl tento dogmatický model 

odrazu revidován a zjemňován a určitá role byla přiznávána i subjektivitě: vnitřní svět 

byl znovu potvrzen jako samostatná realita.  Marxističtí teoretikové se snažili udržet 

pojem realismu jako základní metody socialistického a potažmo moderního umění, 

ale snažili se rozšířit hranice jeho platnosti. Tím mohlo dojít  k pozitivní integraci dříve 

nepřijatelných hodnot a začal se uplatňovat pojem moderní realismus, který 

předpokládal, že v něm budou zachovány subjektivní hodnoty i formální jazyk 

moderního umění a budou připuštěny i experimenty za jeho hranicemi. Marxističtí 

teoretici sice stále nepřipouštěli pojem abstrakce, jež pro ně postrádala jakýkoli 

umělecký přínos, avšak i tak realismus získává mnohem širší významové pole, do 

něhož lze zahrnout celé spektrum uměleckých aktivit, včetně těch, které využívají 

nerealistické metody.     

 Na nové podmínky reagoval i XI. sjezd KSČ: „Kultura a umění má upevňovat 

jednotu lidu, prohlubovat jeho mravní a politickou uvědomělost a kázeň. (...)“ Kulturní 

revoluce je „neodlučitelnou součástí revolučních změn v ekonomické a politické 

struktuře našeho národa. Kulturní revoluce znamená všestranné posílení a utužení 

těch idejí a citů, které soustřeďují pozornost lidu ke stanovenému cíli a naopak 

nesmiřitelně bojují proti tomu, co tomuto cíli stojí v cestě. Víme, že v oblasti umění a 

kultury tyto překážky existují ve formě přežitků starého buržoazního světového 

názoru ve vědomí lidí. (...) Je třeba říct, že se toto nebezpečí někdy zkreslovalo. 

Z dokumentů strany nikde nevyplývá, že tvůrčí experiment a hledání nových forem 

umění jsou v rozporu se socialistickým a realistickým charakterem umění. Naopak. 

Několikrát zdůrazňovaný úspěch našeho bruselského pavilónu dokazuje, že 

experiment je neodmyslitelnou součástí umění. Ale to jen v tom případě, když slouží 

vyjádření nějaké hlubší společenské ideje.“22 

 

Úloha výstavnictví 
Pro výtvarné umění a architekturu šedesátých let v Československu a také pro 

jejich vzájemnou spolupráci hrálo velkou roli především zahraniční výstavnictví. Na 
                                                 
22 Článek XI. sjezd KSČ a problémy našeho umění, ibid., str. 232.  
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světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, která byla první podobnou výstavnickou akcí po 

druhé světové válce, se Československo reprezentovalo pavilonem od architektů 

Františka Cubra, Josefa Hrubého a Josefa Pokorného, který zaznamenal velký 

mezinárodní úspěch, mimo jiné také díky propojení umění a architektury, čímž předčil 

všechny ostatní pavilony. Protože byl oficiálním výrazem československé kultury, byl 

dostatečně financován ze státních zdrojů a jeho realizace se účastnilo mnoho 

umělců. 

  Mezinárodní výstavnictví se tehdy považovalo za jedno z nejúspěšnějších 

odvětví tvorby československých výtvarníků a architektů. Kromě  EXPO 58 to byla 

také výstava československého skla v Moskvě (1959), expozice ČSSR v Moskvě 

1960 a jiné výstavní příležitosti. 

 EXPO 58 představuje jakousi bilanci architektonického vývoje v padesátých 

letech; k charakteristickým rysům patřilo experimentování s novými stavebními 

materiály (vlnité střechy z hliníku nebo umělých hmot), vitráže a mimořádné uplatnění 

barevnosti. Pavilon měl stylový řád, vycházející ze západního abstraktního umění 50. 

let, výboji meziválečné scénografie i moderní západní architekturou.  

 Situace, v níž se dále rozvíjelo československé výtvarné umění, byla přímým  

důsledkem úspěchu československého pavilonu v Bruselu. Tento úspěch si ovšem 

komunistická strana a vláda nemohly zcela přisvojit, neboť byl zásadně podmíněn 

pracemi politicky nevhodných osob, např. Alfréda Radoka, tvůrce Laterny magiky; 

většina uměleckých děl, včetně architektury pavilonu, víceméně odporovaly 

„generální linii“ v kultuře. Výstavnictví umožnilo smazat rozdíly mezi politickou 

příslušností umělců a zaměřilo se – poprvé v „nové dějinné epoše“ – na kvalitu a 

originalitu.  

 Zahraniční výstavní tvorba měla veliký význam na orientaci československého 

umění. Představovala jedinečnou příležitost seznámit se s uměleckým děním ve 

světě, připravovala syntézu užitých a volných umění, a navíc se její architektonická 

technika, pracující s lehkými a lacinými materiály, mohla pro „věčnou“ komunistickou 

architekturu stát příkladem, jak se zbavit preferované naddimenzované materiality. 

 
„Bruselský styl“ 

  Již od počátku šedesátých let se mluví o tzv. bruselském stylu 

v československém umění, někdy s mírným pejorativním zabarvením, protože ačkoli 

byl bruselský pavilon považován po celé desetiletí za hodnotný mezník, často na něj 
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navazovalo „nadužívání“ až zneužívání bruselských tvarů a barev, a tím docházelo 

k degradaci právě toho, co bylo v tomto stylu výrazné a určující.  

  Bruselský styl se používal ve výtvarném umění i architektuře; reprezentoval 

emotivní, expresivní výraz, čerpající často z podnětů abstraktní malby. Základem 

stylu zůstával propagandisticky laděný gesamkunstwerk, přetrvávající z minulého 

desetiletí, usilující o dosažení dokonalé jednoty architektury a výtvarného umění a  

ukazující komplexní ovládnutí všech oblastí kultury socialistické společnosti. 

Bruselský styl charakterizuje používání plastů, hliníku, vlnitého plechu a vitráží, 

nezvyklé, asymetrické tvary a abstraktní ornamenty představovaly nové prvky                  

v designu  i architektuře. Tento styl byl příznačný jedinečným propojením poslední 

fáze funkcionalistické architektury, charakteristické závěsnými stěnami miesovského 

původu, skla, kovu a plastických hmot, s abstraktním umění Západu. „Bruselský styl“ 

znamenal, že se československá architektura v té době po desetileté pauze znovu 

napojila na světové umělecké trendy. 

 Abstraktního umění se státní moc obávala, protože bylo nerozluštitelné jejími 

kódy, mohlo být tolerováno právě jen ve spojení s architekturou. „Formalistické 

experimenty“, jak toto umění nazývali straničtí ideologové, bylo vykázáno do oblasti 

užitého umění. Proto výtvarné umění v architektuře v „bruselském stylu“ je typické 

svébytným pojetím „designu“, šedesátá léta jsou v české architektuře završením 

určité etapy, navázáním na předválečný funkcionalismus, připojením se 

k mezinárodnímu stylu a čerpáním z podnětů abstrakce.  

  Za typické příklady následování stylu bruselského pavilonu lze považovat    

mj. společenský dům ve Vršovicích, restauraci Moskva na Příkopech, prodejnu 

klenotů na Václavském náměstí, Makromolekulární ústav ČSAV na Petřinách, 

budovu Strojimportu nebo odbavovací halu nového letiště v Ruzyni a také interiéry 

československých zastupitelství v zahraničí. 

Ne vše, co v Československu v 60. letech vzniklo, bylo „bruselské“, ale 

stalinské pojetí socialistického realismu již definitivně odeznělo. V architektuře se 

prosazoval brutalismus a skulpturalismus – novodobé zvýtvarnění architektury, domy 

se stávají abstraktními sochařskými tvary, architektura je výrazněji plasticky 

utvářena. Art brut se zrodil ve 40. letech v Británii a Francii a byl od počátku svázán 

s pocity tragického zápasu „nahého člověka“ s odcizeným světem, s pocitem starosti 

o naše existenciálně chápané bezpečí. Tvary zaujímají dramatické pózy, které                   

u architektury rozrušují betonovou krabicovitou strukturu.  
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Probíhala také určitá renesance funkcionalismu, podporovaná zdlouhavou 

realizací několika významných funkcionalisticky laděných projektů (studentské 

městečko na Strahově, dětská nemocnice v Motole, nové budovy ČVUT). Ale 

funkcionalismus, odkazující na předválečnou tradici, se v letech 1956 – 1963 nestal 

dominantním proudem, tehdejší architekti se spíše zajímali o soudobé dění na 

Západě a snažili se navázat  na aktuální tendence ve světě.    

.Proto bruselský styl znamenal jednak začátek nové epochy, jednak byl 

završením staré – znamenal de facto konec funkcionalismu, neboť silně uplatňoval 

asymetrické tvary, barevnost, výtvarné cítění. Nový je až designérský High Tech styl 

s typickou prefabrikací stavebních i uměleckých prvků: na konci šedesátých let 

přichází nová forma syntézy umění s architekturou na bázi designu. Tím se ale 

dostáváme do dalšího desetiletí...  

 

Syntéza výtvarného umění a architektury 

 Styl konce padesátých a celých šedesátých let 20. století v architektuře je, jak 

již bylo výše konstatováno, charakteristický směřováním ke gesamtkunstwerku, to 

znamená k syntéze či spolupráci více druhů umění. I když se může zdát, že vývoj 

výtvarných umění a architektury probíhal stejně a že se ve 60. letech sešly 

v abstraktní poloze, jde spíš o náhodu, vyšlou z faktu, že se v tomto desetiletí 

sochařství a malířství dostává právě k abstrakci, a architektura do pozdní fáze 

internacioního stylu. Na Západě se propojení výtvarného umění a architektury 

užívající nových technických prostředků odehrává již od konce 40. let. Nově 

objevená abstrakce odpovídala zraňované existenci člověka v totalitním státu a 

sublimovala jeho úzkost do autonomní tvorby; je výsledkem dlouhého procesu, na 

jehož konci stojí dokonale zpracovaná forma, určená k duchovní meditaci. Tento 

princip abstrakce se však přenášel i na čistě funkční díla a docházelo tak k jeho jisté 

devalvaci.  

  Jako důvody spojování moderního výtvarného umění a architektury 

v Československu je možné uvést reakce na předválečný purismus, socialistický 

realismus padesátých let a vliv světových výstav. Dále autoři záměrně usilovali o    

souhru architektury a umění, která podle mnohých skončila secesí; architektura měla 

nově nabýt funkci organizátorky umění.  

V poválečné době a v 50. letech se často stavěly budovy ve stylu 

kasárenských holotypů, vedle toho stál neúnosně akademizující historismus a 
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dekorativismus; ke konci desetiletí byly oba přístupy podrobeny silné kritice. Ačkoli už 

v tomto období se výtvarné umění v některých případech do architektury integrálně 

začleňovalo (hotel International), stále ještě převládala praxe, že architekt navrhl 

stavbu a výtvarníci do ní dodatečně instalovali svá díla. Pravá syntéza probíhala až 

v 60. letech.  

Skutečný přínos pavilonu na EXPO 58 nebyl ani tak v „bruselských tvarech“, 

ale právě v propojení umění a architektury. Podstatu československého přínosu 

bychom mohli vidět v souhře užitého a volného, realistického i nefigurativního umění, 

účast na této světové výstavě znamenala po válce unikátní příležitost ke spolupráci 

všech druhů umění. Nečekaný úspěch v Bruselu zapříčinil, že ve stranických 

směrnicích vlády byl vytýčen požadavek nového poměru užitého a volného umění 

v jednotné kultuře, která má rozhodující úlohu při tvorbě socialistického životního 

stylu. Přesto při přípravách na světovou výstavu v Montrealu (EXPO 1967) byla 

soutěž na pavilon rozdělena jednak na  architektonický projekt, jednak na jeho 

ideovou náplň (de facto se jednalo o dvě soutěže s rozdílnými porotami). Tento 

postup se neukázal jako optimální, a tak pro následující světovou výstavu v Ósace o 

tři roky později se pavilon řešil opět jako jednotný celek (současné zpracování libreta 

expozice i návrhu pavilonu).   

Moderní architektura značně rozšířila možnosti integrace dalších oborů 

výtvarného umění, diktát architektury jako primárního prostředí přitom zmizel. Ve               

20. století vznikl nový vztah mezi architekturou a výtvarnými obory. Zatímco dříve, 

když byla socha součástí stavby, tak součástí nedílnou, postupně se ale vzájemný 

vztah velmi rozvolňoval a výtvarné umění se architektuře dále nepodřizovalo, ale bylo 

s ní v rovnocenném dialogu.   

     V roce 1960 proběhla v Mánesu IV. přehlídka československého výtvarného 

umění, která prezentovala poprvé i užité umění a průmyslové výtvarnictví jako 

rovnocennou složku v souboru vybraných děl reprezentujících československou 

výtvarnou kulturu v letech 1955 – 1959. Ale v umělecké sféře stále chyběla 

soustavná součinnosti umělců a architektů, svůj podíl na této situaci mělo i rozdělení 

obou tvůrčích svazů. Navíc monumentální díla, vzniklá v přímé spolupráci výtvarníků 

s architekty, nebyla na přehlídce téměř zastoupena nebo jen prostřednictvím 

fotodokumentace. 

 Roku 1961 proběhla ve Špálově galerii výstava pořádaná Blokem tvůrčích 

skupin s názvem Realizace. Zde zaznělo volání po uvedení umění do života, aby se 
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stalo součástí životního prostoru, aby se stále veřejně uplatňovalo a veřejnost ho 

měla možnost permanentně přijímat. Nové je na konci 50. let a v 60. letech v syntéze 

umění a architektury především to, že se v architektuře používají nové moderní 

technologie a materiály – obecně sklo a kov – a uplatňuje se abstraktní umění. 

Teprve tehdy umění mohlo do architektury ve větší míře proniknout. 

 

Výtvarná díla v architektuře 

 Výtvarná díla šedesátých let se postupně odkláněla od výpravnosti a 

ilustrativnosti k velmi jednoduchým tématům, k abstrakci a stylizaci. I architektura 

díky novým stavebním materiálům vytvářela volnější formy. Částečně ještě dozníval 

realismus padesátých let, ale již se neobjevovaly velké figurální realistické scény. 

V šedesátých letech se umění v architektuře oprošťuje od ideologičnosti  a stává se 

z něho výtvarný doplněk. Umění už není jenom ilustrativním doprovodem 

architektury, i když nadále využívá jejich obsahových významů pro svou inspiraci 

(např. letecká tematika v cestovní kanceláři československých aerolinií). Obecným 

tématem uměleckých děl v architektuře, ve valné většině abstraktních nebo aspoň 

stylizujících a abstrahujících, jsou často vesmír, věda nebo člověk. 

 V bruselském pavilonu, u nějž výzdoba byla ještě zčásti realistická (Kavánova 

a Simotova Fontána), na dalších světových výstavách v Montrealu a Ósace již 

abstrakce a výtvarná stylizace převládala.  

 Na sídlištích  převažují plastiky, většinou jako hrací objekty, v menší míře je 

uplatněno volné umění, výzdoba zdí a odpočinkových prostor. Tak na sídlišti 

Invalidovna najdeme dvě plastiky Skluzavek od J. Vacka a M. Zeta, další hrací sochy 

u dětských hřišť vytvořila L. Haraksimová, prostředí doplňují funkční plastiky                      

J. Nováka a K. Kodýma. Podobně byl řešen park Julia Fučíka, A. Paderlík měl v něm 

svoji skluzavku a manželé Zoubkovi dodali funkční plastiku pro hřiště. Jiří Novák 

svými plastikami vyzdobil i sídliště Novodvorská a Prosek, k němu se přidali K. 

Janoušek s abstraktní plastikou Oheň, sochy zde instalovali i K. Malich, J. Klimeš 

nebo M. Chlupáč.   

Průčelí škol jsou zvýrazněna  především keramickými mozaikami, před 

budovami stojí sochy (K. Kodým), které doplňují i atria nebo chodby (L. Kovařík na 

Novodvorské), okna mnohdy zdobí vitráže. V případě obchodních center na sídlištích 

(obchodní ulice na Pankráci – M. Zet: plastika u pavilonu služeb, M. Chlupáč: 

Kameny) umění především dekoruje funkční prostředí. V kulturních a společenských 
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domech (např. ve Vršovicích) je umění realistické i abstraktní. V Domě 

československých dětí na Pražském hradě se uplatnily dekorující i realistické práce a 

hojnost textilního umění, z plastické výzdoby jmenujme bronzové Mládí od M. Zeta, 

tombakovou fontánu se soškou dívky od J. Vacka nebo keramickou kašnu v atriu A. 

Kroupové. V hotelu Intercontinental v Praze převažovala snaha po reprezentativní 

dekoraci, která však nebyla tematicky ani formálně sjednocena (autoři výzdoby: M. 

Medek, C. Bouda, O. Oplt, J. Jíra, A. Fišárek, J. Klimeš, J. Libenský a další) . Na 

ruzyňském letišti bylo použito jen abstraktní umění, využívající obrovských ploch hal 

(byla upravena stará odbavovací hala a v letech 1959 – 69 postavena nová 

odbavovací část; výtvarná výzdoba však setrvala na místě určení jen krátce).   

 Ve výtvarném umění obecně se používaly klasické i nové techniky. Vznikl art 

protis a rozvinulo se použití gobelínu, tapisérie a potištěných textilií. Hojně se užívalo 

sklo a vitráže, mozaika a keramika. Stěny zdobily nástěnné malby a sgrafita. Novými 

materiály byly eternit, polyester, laminát, plasty, užíván byl i beton, na který se 

zaměřoval ateliér monumentální malby prof. Sychry na AVU. Ovšem stále hojně byly 

využívány tradiční postupy jako olejomalba nebo sochy, reliéfy a další objekty 

z kamene, ze dřeva nebo kovu.   

  Vztah výtvarných děl v konkrétních realizacích určovalo několik principů: 

v případě užití díla ve výstavnictví podléhal výtvarný předmět předem danému 

scénáři výstavy, často měl určeno místo, téma i techniku. V exteriérech výstavních 

pavilonů byly umístěny různé plastiky, v interiérech se mohlo objevovat prakticky 

cokoliv, ale převládala díla spíše rozměrnější. Výtvarné předměty z výstav byly dále 

použity buď pro další výstavy, nebo byly umístěny na místech trvalejšího určení 

(Makovského socha Nový věk) případně odkoupeny (socha Miloslava Chlupáče 

z EXPO 67). 

 V reprezentativních budovách (Karolinum, Parlament,  důležité administrativní 

stavby) byla opět v převaze díla větších měřítek jako sochy a fontány, tapiserie a 

malby zdobící zdi nebo stropy. Nástěnné velkoformátové reliéfy spoluvytvářely 

podobu nového letiště v Ruzyni.  Syntetičnost umění a architektury se projevovala 

nejvíce u staveb hotelů: rozměrnější sochy, skleněné plastiky, tapiserie, mozaiky, 

spolu s nábytkem vyrobeným pro konkrétní místo doplněný vázami, miskami a 

popelníky. Díla v jednotě s architekturou měla hlavně reprezentovat a vytvářet 

příjemnou a důstojnou atmosféru. Kulturní domy byly zdobeny sochami nebo reliéfy 

na fasádě, případně i sochami před budovou. U zdravotních staveb se zdobily zdi 
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vybraných interiérových a exteriérových prostor, okna nebo vstupní prostory a průčelí 

a areály doplňovaly rozmanité plastiky. V prodejnách, kancelářích a kavárnách bylo 

výtvarné umění uplatněno jako výzdobný prvek na zdech ve formě mozaik, tapisérií, 

vitráží, závěsných obrazů, jako svítidla, nebo ve formě keramiky nebo menších soch. 

Ideologicky zajímavé bylo pojetí II. celostátní spartakiády v Praze na Strahově. 

Tuto apoteózu sportu v socialistickém státě doplnila jako dominanta socha 

dobyvatele vesmíru na pylonu (V. Janoušek: Astronaut), stylizovaná reliéfní plastika 

na bráně borců (Kaván), sochy cvičenců a další dočasná dekorace. Během 

spartakiády bylo dočasné rozmístěno mnoho soch po celém území Prahy, pro 

samotnou spartakiádu byl jako jeviště pro cvičence upraven za použití soch a plakátů 

strahovský areál. 

Výtvarní umělci, kteří uplatňovali své umění v architektuře, často vytvářeli jiná 

díla jako volnou tvorbu. Architektura jejich tvorbu omezila, určila a podmínila jinak, 

než jaká omezení by si kladli tito umělci sami. Umění pro architekturu bylo od 

počátku zamýšleno jako užité, bylo určeno financemi, prostorem, technologií ad. 

 

Legislativní vymezení spolupráce architektů s výtvarnými umělci 

 Na SČSVU i Svazu architektů se v polovině 60. let intenzivně pociťovalo 

rozdělení výtvarných umělců a architektů na dvě profesní sdružení, přetrvávající od 

roku 1956, a tak když už nějaká spolupráce mezi nimi probíhala, musela být mimo 

rámec platných vyhlášek a normativních ustanovení státních orgánů.  

 Požadavek zákonného vymezení spolupráce si vynutil úpravu vztahů 

v investiční výstavbě, určující, že už při práci na úvodním projektu by měla být 

zároveň rozpracována i výtvarná část díla; výběr výtvarníka měl být prováděn na 

základě významu stavby, koncepce díla a vzájemné názorové blízkosti s architektem 

v tvorbě. 

Od roku 1965 platilo vládní usnesení, které podrobně vymezovalo, kolik 

procent z rozpočtu na stavby mělo být určeno pro výtvarné umění v architektuře.                   

O výběru uměleckých děl do architektury rozhodovaly umělecké komise při Fondu 

výtvarných umění. Komise byly ustavovány i pro jednotlivé stavební akce, např. pro 

výstavbu Jižního města. I při svazu architektů existovala výtvarná komise. A v roce 

1968 vznikla z podnětu Karla Pragera Huť spojující architekty a výtvarníky,  snažící 

se hledat jejich vzájemnou symbiózu.   
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 Vládní usnesení č. 355 z 28. 7. 1965, které vydala Státní komise pro techniku, 

kodifikovalo vyčleňování pevné částky ze stavebního rozpočtu na výtvarná díla a 

také využívání různých rozpočtových položek v rámci kulturních fondů závodů. Vláda 

schválila zásady pro součinnost mezi investory, projektanty, architekty a výtvarnými 

umělci a zajistila spolupráci projektových ústavů se Svazem Československých 

výtvarných umělců  a Svazem architektů. Rozsah spolupráce určovaly kategorizační 

tabulky: prostředky na výtvarnou výzdobu se lišily podle 1) celkového investičního 

nákladu na stavbu, 2) společenského významu místa, 3) podle významu stavby. 

Procentní výše závisela na celkovém rozpočtu a pohybovala se od 0,7 do 3 %. 

Jestliže investor nemohl výtvarné dílo použít přímo na stavbě, mohl tak učinit v jejím 

okolí – např. v případě sídlišť.   

   Umělecká úroveň výtvarných děl měla být hodnocena komisemi ministerstva 

školství a kultury podle vládní vyhlášky č. 149/1961 Sb. Velká rozhodovací pravomoc 

byla dána autorovi architektonického konceptu – pro volbu autorů výtvarných děl byl 

rozhodující architektův odborný názor. Na výběru se dohodl autor projektu 

s uměleckými komisemi Fondů výtvarných umělců nebo s orgány SČSVU, nebo 

požádal o výběr formou soutěže. Za účelné provádění byly odpovědné příslušné  

komise národních výborů.  

Snahu určovat procenta pro realizaci uměleckého díla v rámci nově vznikající 

stavby měly i jiné státy. Ve Francii tuto oblast ošetřil samostatný zákon. Ve městě 

Chicago uzákonili roku 1978 nařízení, že 1,33 % nákladů na stavbu nebo 

rekonstrukci veřejných budov ve správě města bude věnováno na zakázky 

uměleckých děl nebo jejich nákup. Tento program Procento pro umění, jehož kořeny 

sahaly až k Mussoliniho Itálii, kde byl poprvé zaveden v roce 1928, posloužil jako 

vzor dalším americkým státům a městům a platil ještě                         i 

v devadesátých letech: to už v USA běželo přes 200 podobných podpůrných 

programů.  

 

 

Budova Federálního shromáždění (Významné realizace III) 

 Na jihovýchodním konci Václavského náměstí, vedle Národního muzea, 

vyrostla v letech 1936 – 1937 nová budova ve stylu novoklasicismu, sloužící pražské 

burze. Tehdy toto místo vypadalo jinak, než jak ho známe my: burza stála v řadové 
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zástavbě dnes již neexistující ulice. Dvoupatrová budova podle projektu Jaroslava 

Rösslera, který vyhrál architektonickou soutěž, je kamenná, opatřena vysokou atikou, 

členěná v hlavním průčelí vysokým pilířovým řádem. Vnitřnímu prostoru dominuje 

velký sál s předsálím, stejně tak vstupní vestibul s masivními sloupy.  

 Po druhé světové válce byla obnovena činnost československého parlamentu, 

jenž se však nevrátil do Rudolfina, kde zasedal před válkou, ale v roce 1948 se 

natrvalo usadil právě v budově burzy, adaptované pro tento účel. Původně se 

počítalo s tím, že se jedná pouze o přechodný „domov“ československých 

zákonodárců, poněvadž novou budovu si měl parlament postavit na Letné; nikdy se 

tak nestalo, a proto se v Rösslerově burze zákony navrhovaly a schvalovaly až do 

počátku 90. let.        

 V polovině 60. let se objevily úvahy o vyřešení dopravní situace v centru 

Prahy, začala se projektovat tzv. severojižní magistrála, posléze přibyla myšlenka o 

proměně a dostavbě budovy tehdy Národního shromáždění, která přestala splňovat 

požadavky na důstojné a reprezentativní sídlo zákonodárné moci státu. Tato 

myšlenka byla vládou schválena v roce 1965, současně s dostavbou parlamentu 

mělo generální rekonstrukcí projít sousední Smetanovo divadlo (dnes Státní opera). 

Nové části parlamentu měly obsahovat především kanceláře předsednictva, sály 

výborů a reprezentační prostory. Primátor Ludvík Černý chtěl zpřístupnit alespoň 

zčásti interiér stavby a zřídit v něm proto velkou síň pro výstavy současného umění; 

politické události nápadu nepřály a po roce 1968 byl výstavní prostor upraven na 

Sněmovnu národů.  

 Roku 1966 proběhla architektonická soutěž a k realizaci byl vybrán návrh 

trojice autorů Jiří Albrecht, Jiří Kadeřábek a Karel Prager. Stavbu prováděl v letech 

1968 – 1973 podnik Pozemní stavby Pardubice. K budově burzy přibylo nové 

třípatrové křídlo orientované k Národnímu muzeu a směrem do Vinohradské ulice, 

obklopující sklem tvořenými objemy původní budovu. Nad ní spočívala na čtyřech 

železobetonových pilířích vynesená dvoupodlažní kancelářská nástavba. Obě části 

budovy architekti spojili tubusy výtahů a schodišť; tímto neobvyklým řešením 

reagovali na požadavek udržet v chodu parlamentní činnost i během výstavby.  

 Federální shromáždění (parlament) představuje ukázku čisté brutalistické 

architektury, vzniklé jako bezprostřední reakce na aktuální světové architektonické 

hnutí první poloviny 60. let. Při výstavbě bylo použito na svou dobu unikátních 

materiálů a konstrukcí, např. čtyři prostorové ocelové nosníky typu Vierendel, 
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podpírající novou horní část, nebo velkoplošné závěsné determální skla. Fasádu 

doplňují žulové, mramorové a sienitové obklady.       

 Budova se sice rekonstruovala a dostavovala pro potřeby parlamentu, ale 

protože se během stavebních prací stále ještě počítalo s tím, že se zákonodárci za 

čas přestěhují na Letnou, aby se parlament dal snadno proměnit v kulturní a 

kongresové centrum, v objekt sloužící veřejnosti (kanceláře jsou umístěny                   

v nejvyšších patrech, sály jsou vybaveny promítací technikou, hlavní jednací sál má 

parametry koncertní síně apod.).  

 Za zrekonstruovanou historickou budovou Státní opery vyrostla provozní 

budova s kancelářemi, kulisárnou, zkušebnami a dílnami v podobě skleněného 

hranolu, jehož temeno přečnívá kamenný vrchol provaziště opery. S parlamentem je 

propojená „podzemní chodbou“ a pro pěší na povrchu je oddělena zelenou 

promenádou s keramickými plastikami.  

 Politické události významně poznamenaly výtvarné dotvoření stavby 

Federálního shromáždění i samotné architekty. Vzhledem k angažovanosti Karla 

Pragera a Jiřího Kadeřábka v době Pražského jara, což se po srpnu 1968 ukázalo 

jako závažný problém (Kadeřábek emigroval), stavba nebyla nikdy seriózně 

publikována, ani neprošla odbornou diskuzí. Ještě výraznější byla změna přístupu k 

„nepohodlným“ výtvarníkům, kteří pro parlament vytvořili umělecká díla.    

 Jako již téměř tradičně u podobných významných architektonických realizací, 

velká pozornost se od počátku věnovala výtvarnému umění, které mělo stavbu 

účelně doplnit. Plánovaná výzdoba však nebyla uskutečněna v plném rozsahu; neboť 

mnozí  z významných malířů i sochařů, podílejících se na výzdobě, museli v období 

politické normalizace vzít svá díla zpět. Po šedesátém osmém roce byly vypsány 

nové soutěže a nakonec zde komunisté kompromisně zachovali menší část původní 

výzdoby, byly přidány starší práce (Makovského Nový věk), sochařskou výzdobu 

navíc doplňují repliky či odlitky výtvorů klasických autorů, J. V. Myslbeka, J. Štursy 

(Eva) či O. Gutfreunda (Rodina). 

 A tak nemohla být osazena například plastika Miloslava Chlupáče 

Plemononosič (tj. Jan Palach), sochy Olbrama Zoubka, Josefa Klimeše, Vladimíra 

Preclíka aj. Exteriéru směrem k Muzeu vévodí odlitek sousoší Nový věk a na střeše 

nového křídla budovy našel své místo veliká mobilní socha Karla Malicha a Jiřího 

Nováka. V interiérech se uplatnila díla malířů Čestmíra Kafky, Aloise Fišárka, Cyrila 

Boudy nebo Adolfa Zábranského. K nejvýznamnějším pracím patří skleněná dělící 
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stěna ve velkém sálu Rösslerovy burzy od manželské dvojice Libenský – Brychtová. 

Po dobu výstavby metra (trasy C) bylo do interiéru ještě umístěno sousoší Sbratření 

Karla Pokorného, jež stávalo a opět stojí před Hlavním nádražím ve Vrchlického 

sadech.    

Bronzové sousoší Nový věk vytvořil akademický sochař Vincenc Makovský 

v letech 1957 – 1958 pro světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu; stálo před 

československým pavilonem. Posléze se originál přesunul před brněnské výstaviště 

a kopií byla doplněna budova Federálního shromáždění. „Nový věk“ v umělcově 

podání znamenal dobu hojnosti a vědeckého rozvoje, ztvárněnou v podobě ženy 

s květy a plody, muže v taláru s plány budoucích staveb a paprskovitého symbolu 

uprostřed. 

V letech 1984 – 88 prošla budova parlamentu generální rekonstrukcí, po 

rozpadu československé federace v roce 1992 se čeští poslanci přestěhovali do 

staré zemské sněmovny na Malé Straně a stát Rösslerovu-Pragerovu budovu 

pronajal rozhlasové stanici Rádio Svobodná Evropa (Radio Free Europe/Radio 

Liberty), pro jejíž potřeby se provedly úpravy v interiérech.    

Po teroristických útocích na Spojené státy americké začaly před Rádiem 

Svobodná Evropa, zpravodajskou stanicí vysílající poselství demokratických hodnot 

a institucí vesměs do nesvobodných částí světa, hlídkovat vojenské transportéry a 

ozbrojenci se samopaly. Český stát došel k závěru, že poloha rozhlasové stanice 

v centru Prahy není optimální z hlediska bezpečnosti, proto se Svobodná Evropa 

v roce 2008 přestěhuje do nové budovy na Hagiboru v Praze 10 a bývalé Federální 

shromáždění získá Národní muzeum, usilující o tuto budovu řadu let. Nová budova 

představuje pro Národní muzeum doslova spásu,  jelikož se skoro století (!!) potýká 

s nedostatkem místa pro své sbírky, a navíc moderní prostory poskytnou i jiné 

zázemí a muzejní a výstavní možnosti než historické z 19. století. Po dobu generální 

rekonstrukce „mateřské“ budovy (cca v letech 2008 – 2015) bude v bývalém 

parlamentu instalována dočasná expozice, přesune se do něj také veškerá 

administrativa a menší část z tří milionů svazků knihovny.     

Jak bude Národní muzeum v roce 2015 vypadat? Generální ředitel Michal 

Lukeš k tomu říká: „Tu hlavní budovu, tu starou, historickou, bychom využili 

především pro takové ty bohemikální záležitosti, které se prostě hodí do těchto 

interiérů. A tu Svobodnou Evropu bychom zase využili na takové okno do světa, 

vystavili bychom zde naše mimoevropské sbírky antiků. (…) A rádi bychom vytvořili 
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takovou komunikaci dvou budov a udělali takový příjemný... ne úplně protiklad, ale 

takovou příjemnou komunikaci toho starého a toho moderního a tím pádem vlastně 

na horní části Václavského náměstí vytvořili takové muzejní centrum, kde by se 

vlastně snoubila tradice s modernou. A pokud by se povedlo hlavnímu městu Praze 

během těch sedmi-osmi let odstranit magistrálu a propojit opět Václavské náměstí s 

tímto prostorem, tak by potom vzniklo úžasné světové centrum oddechu, kultury, 

muzejnictví."23          

 
 
Sedmdesátá a osmdesátá léta 

Pražské jaro 1968 

 Pražským jarem 1968 se nazývá období od konce roku 1967 do okupace 

Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. V těchto měsících došlo 

postupně k uvolňování politické situace, k pozvolné demokratizaci společnosti                     

a k pokusu o reformu politického systému: v dubnu 1968 byl jednohlasně přijat Akční 

program KSČ, který měl ustavit tzv. „socialismus s lidskou tváří“. Program  

obsahoval návrh zásadních změn, které v příštích dvou letech chtěla 

komunistická strana uskutečnit v oblasti politické, ekonomické nebo kulturní.  

 Celý proces byl vyvrcholením „období tání“ v satelitních státech 

Sovětského svazu, souvisejícího se zmírňováním politického napětí                           

a uvolňováním pout diktatury, které občanům východního bloku nasadil Stalin              

a jeho političtí drábové na konci čtyřicátých let. V celé Evropě i v zámoří 

docházelo ke společenským změnám, šedesátá léta byla desetiletím naplněným 

zvláštním étosem, který mj. umožnil, aby se do stranických vedení dostali 

„reformní komunisté“ (u nás A. Dubček, O. Černík, J. Smrkovský), odmítající 

totalitární praktiky a útisk občanů a kteří si uvědomovali, že bez demokracie 

(„vládnout by měla vláda, ne strana“)  není svoboda a bez svobody není možné 

dosáhnout prosperity, jak ekonomické, tak kulturní.  

 V Sovětském svazu, řízeného tvrdou rukou Leonida Brežněva, který zemi 

vrátil stalinistického ducha, politické špičky nelibě sledovali postup „plíživé 

kontrarevoluce“, jak oficiálně nazývali demokratizační tendence v ČSSR. Po sérii 

událostí, završených abdikací prezidenta Antonína Novotného a zvolením 
                                                 
23 Citace slov M. Lukeše z článku P. Gabaľa,  Národní muzeum chce spojit tradici s modernou, dostupný 

online: http://www.radio.cz/cz/clanek/85728.    
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Ludvíka Svobodyna jeho místo24, poté, co se předsednictvo ÚV KSČ nepodvolilo 

nátlaku z Moskvy, Brežněv rozhodl o „internacionální pomoci“ socialismu 

v Československu a 20. srpna před půlnocí překročila hranice republiky vojska 

pěti států Varšavské smlouvy - SSSR, NDR, Polska, Maďarska a Bulharska. 

Následujícího dne již byla obsazena většina důležitých československých měst.   

 Okupací skončilo období Pražského jara a začalo jiné, jež se nazývalo 

normalizace a které mělo „dosáhnout normalizace poměrů v naší zemi na základě 

marxismu-leninismu, obnovit vedoucí úlohu strany a autoritu státní moci dělnické 

třídy, vyřadit kontrarevoluční organizace z politického života a upevnit mezinárodní 

svazky ČSSR se Sovětským svazem a dalšími socialistickými spojenci.“25 Na dalších 

dvacet let opět v Československu zavládala komunistická diktatura, známá z 50. let. 

Poslední sovětský voják opustil republiku až v červnu 1991.  

 

Podoba kultury v období normalizace  

 Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy26  znamenala na 

dlouhou dobu konec úsilí o politickou, hospodářskou a kulturní reformu, konec 

svobody myšlení a projevu. Třebaže byl dogmatický stalinismus a jeho estetika 

počátku padesátých let odmítán jako „dětská nemoc“ a „dogmatické deformace“ jinak 

zdravého a plodného socialistického realismu, 70. léta znamenala v uměleckém 

vyjadřování krok zpět oproti předchozímu desetiletí a jistý návrat před toto odbobí – 

co se týče oficiálního umění a požadavků na ně kladených. Ovšem myšlení lidí nejde 

změnit tak snadno jako politický systém, v němž revoluce může proběhnout ze dne 

na den; v myslích mnoha umělců přetrvával ideál svobodné tvorby, nezatížené 

strachem z politických persekucí. Až do počátku 70. let dozníval ruch předešlého 

desetiletí, poté však skončila většina aktivit; komunističtí ideologové se snažili ze 

všech sil vědomí svobody potlačovat, přesto postoje ze 60. let do určité míry 

přetrvávaly rovněž u mnohých „oficiálních umělců“. 

                                                 
24 Ludvík Svoboda tehdy ještě měl pochopení pro reformní kurs, za okupace odmítl vytvoření 
kolaborantské dělnicko-rolnické vlády, avšak záhy pomohl odstranit Alexandera Dubčeka z místa                        
1. tajemníka ÚV KSČ a společně s Gustávem Husákem se stal čelným „normalizátorem“...  

25 Citace z Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, dokumentu, který 
schválil ÚV KSČ v prosinci 1970. Dostupné online: http://www.totalita.cz/texty/pouceni.php   

26 To bylo umožněno tím, že ČSSR byla jediným státem východního bloku, v němž  nebyla sovětská 
vojska- až do okupace - rozmístěna.  
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 Návratu ke starým pořádkům měla přispět normalizace společenských 

poměrů; zákazy veřejné činnosti, policejní zásahy proti opozičním a vzdorujícím 

hlasům, nespravedlivé soudní procesy (i když měly hodně daleko k monstrprocesům 

50. let) se dotýkaly mnoha vzdorujících intelektuálů a umělců. Většina občanů se 

však rezignovaně a pasivně podřídila náhlé změně politické situace a pragmaticky si 

v něm hledala „to svoje“ místo k existenci. Každý se s vládnoucím režimem musel 

nějak vyrovnat; odtud také pramení případná spolupráce s StB, více či méně aktivní 

politická angažovanost, halasné proklamování principů a zásad socialismu apod.27, 28  

 Radikální reakce na nově ustavený režim mohla být prakticky dvojí: buď 

emigrace, nebo působení v disentu. Řada významných osobností (i běžných občanů)  

našla svůj nový domov v demokratických státech Západu, kde většinou mohla 

pokračovat v úspěšné kariéře, v několika případech se dokázali stát mezinárodně 

proslulými tvůrci (např. architekti Jan Kaplický a Eva Jiřičná). Velké vlny odchodů 

naše kulturní obec zaznamenala samozřejmě už dříve, ať to bylo v souvislosti se 

světovými válkami, nebo Únorem 1948. České umění tak ztrácelo talenty a je 

příznačné pro celé 20. století, že autoři, kteří se  mezinárodně proslavili, většinou žili 

v zahraničí. 

  Domácí umělecká scéna se rozpadla v principu na dvě vrstvy: tzv. „první“            

(tj. oficiální), která byla politicky a společensky konformní, a „druhou“ (underground), 

jež se vzpírala ideologickému řízení, byla autentická, a tedy nonkonformní a 

neoficiální. Underground rozšiřoval zázemí politického disentu a výrazně mu 

pomáhal v opoziční činnosti.  

 Obnovení reprezentativní státní kultury svěřili normalizátoři někdejším 

stoupencům socialistického realismu, ale na rozdíl od periody „české sorely“  

staronová umělecká garnitura nevytvořila umělecký kulturní program tak vyhraněný 

jako v 50. letech. Ti, kteří reprezentovali oficiální umění, se často neuplatnili                     

                                                 
27 Takřka geniálně vyřešili Památník obětem komunismu v Liberci autoři z architektonické kanceláře 

Sporadical s.r.o., kteří dílo pojali jako objekt tvořený dvěma zrcadlovými tabulemi pokoveného skla 
vsazenými do ocelového rámu. V jeho patě je do dlažby zapuštěn zrcadlově převrácený nápis 
čitelný v odrazu: „Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ“. Památník je 
umístěn v těžišti parku na křižovatce chodníků a kompozičně doplněn třemi dlouhými parkovými 
lavicemi z lepeného dřeva.  

28 Že ještě neskočila doba, v níž se na světlo vytahuje spolupráce známých osobností se Státní 
bezpečností, doba nečekaných odhalení, kajícných přiznání (Jarek Nohavica) a soudů za očištění 
jména (Jiřina Bohdalová), ukazuje nejnovější případ ze dne 15.8.2007, kdy Mladá fronta DNES 
odhalila, že herec Josef Dvořák donášel na kolegu z divadla Semafor Jířího Suchého. Viz vydání  
MF DNES ze dne 16.8.2007.  
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v minulém období, neuspěli v otevřené tvůrčí soutěži, takže obnovená komunistická 

diktatura pro ně znamenala „novou“ či „druhou“ šanci. Díky své loajálnosti měli                 

o práci i prestiž postaráno, režim se jim odměňoval významnými zakázkami, 

tematickými a úkolovými akcemi, hojným nákupem děl, výstavními příležitostmi, 

sociálními výhodami a čestnými tituly – nejvyšší dosažitelnou metou byla pocta být 

„národním umělcem“ a „nositelem Řádu republiky/práce“. Umění bylo ideology 

prezentováno jako důležitá, ba nezbytná součást života socialistické společnosti, a 

proto oficiálně oceňovaní a protežovaní umělci patřili ke společenské elitě.. 

 Naopak tvůrci „druhé kultury“, žijící mimo oficiální struktury, byli ekonomicky 

(vyřazením z veřejných zakázek, nemožností prodeje děl) a občansky (vězením) 

postihováni. Underground – především hudební rocková a literární kultura – na 

druhou stranu zbavovala společensky vyřazené a nekonformní lidi deprese a dávala 

jim naději, že je možné přežít. Underground pojímal svůj vlastní život jako umění; 

začaly se objevovat postupy happeningu, akčního umění, body artu, land artu                  

v rozšířeném kontextu přírody a civilizace, to vše v příznačné poetice grotesknosti, 

dadaismu, magičnosti a mystické zkušenosti.  

 Neoficiální scéna nezaujímala otevřené politické postoje, její funkce spočívala 

ve vytváření kultury určené ke změně života. Pokoušela se obnovit duchovní rozměr 

umění, volala po transcedenci, po otevření praktického života metafyzickým cílům.    

 „Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě 

kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Je to vyhlášení boje establishmentu, 

zavedenému zřízení. Je to hnutí, které pracuje převážně s uměleckými prostředky, 

ale jehož představitelé si uvědomují, že umění není a nemá být konečným cílem 

snažení umělců... Stručně řečeno, underground je aktivita umělců a intelektuálů, 

jejichž dílo je nepřijatelné pro establishment a kteří v této nepřijatelnosti nejsou trpní 

a pasivní, ale snaží se svým dílem a svým postojem o dekonstrukci 

establishmentu.“29 

 Zhruba v prvních patnácti letech normalizace probíhala naprostá 

marginalizace alternativní kultury, její všemožné potlačování a vyřazování 

z veřejného života. Umělecká opozice byla pronásledována do poloviny 80. let, režim 

ji začal brát na vědomí až ve chvíli svého postupného rozkladu; ústupky nezávislé 

                                                 
29 Ivan M. Jirous, Zpráva o třetím českém hudebním obrození, in J. Ševčík - P. Morganová -                         

D. Dušková, op. cit., s. 375. 
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kultuře byly tím větší, čím víc se přibližoval zlom v podobě „sametové revoluce“ 

v roce 1989.  

 

Charta a Anticharta 

 Porušování lidských práv ze strany vládnoucí moci vedlo k založení 

„disidentské“ Charty 77, jejímiž prvními mluvčími se stali prof. Jan Patočka, Václav 

Havel a prof. Jiří Hájek. V manifestačním prohlášení publikovaném 1. ledna 1977, 

které postupně podepsalo na dva tisíce významných osobností i normálních občanů, 

jsou formulovány základní požadavky dodržování lidských práv podle mezinárodních 

helsinských úmluv (Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech), které podepsalo 

ČSSR v roce 1968, vstoupily v platnost 23. 3. 1976 a byly téhož roku zveřejněny ve 

Sbírce zákonů ČSSR. 

 Na protest proti Chartě 77 bylo 28. ledna svoláno do Národního divadla 

shromáždění umělců a kulturních pracovníků, aby veřejně podpořili politiku vládnoucí 

strany. Ve společném provolání Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru (tzv. 

Antichartě) signatáři odmítli „antisocialistické“ a „protistátní“ tendence signatářů 

Charty 77 a znovu zdůraznili základní ideologické principy socialistického umění:  

 „(...) Velký Říjen zahájil velkolepé údobí převratných společenských dějů, kdy 

z revolučního úsilí, práce a bojů vyrostl v Sovětském svazu nový společenský řád, 

který osvobodil pracujícího člověka  a pronikavě ovlivňuje dějiny celého světa. Velký 

Říjen již po šest desetiletí... ozařuje pracujícímu lidu a revolučním silám celého světa 

cestu pokroku, cestu šťastné budoucnosti. (...) V tom je zdroj jistot, našeho hrdého 

seběvědomí, našeho optimisumu... A odtud i ten zákonitý fakt, že od dvacátých let 

dodnes drtivá většina mistrů naší kultury šla a jde ve svém úsilí věrně s dělnickou 

třídou, s komunistickou stranou ve znamení Velkého října. (...) Jsme šťastni, že 

veškerým svým úsilím se včleňujeme do širší, internacionální rodiny. (...) Proto si – 

ve shodě se Závěrečným aktem helsinské konference – podáváme ruce přes hranice 

a kontinentů, vědomi si toho, že skutečné umění, skutečná  kultura... má vytvářet 

porozumění mezi lidmi různých zemích, získávat je pro humanistickou perspektivu 

míru a vzájemné spolupráce v zájmu šťastného lidského života. Proto však také 

pohrdáme těmi, kteří v nezkrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo 

dokonce za mrzký peníz kdekoli na světě – a také u nás se našla skupinka 

takovýchto odpadlíků a zrádců – odtrhnou a izolují se od vlastního lidu, jeho života a 
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skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil 

imperialismu... (...).”30    

 Chartu podepsalo jen 47 výtvarníků a teoretiků, zatímco většina oslovených 

umělců se připojila (nedobrovolně) k Antichartě, jen někteří dokázali vzdorovat (Ota 

Janeček, Miloslav Chlupáč). Chartisté byli samozřejmě perzekuováni, což ovšem 

jenom posilovalo vůli a snahy opozice vůči režimu.  

 

Organizace oficiálního umění 

 Jelikož se Československý svaz výtvarných umělců významnou měrou podílel 

na liberalizaci uměleckého života v druhé polovině 60. let, protože v něm působili 

mnozí volnomyšlenkářští tvůrci, bezprostředně po ustavení nové komunistické vlády 

byla celá organizační struktura uměleckých společenství rozpuštěna a vytvořila se 

nová. Mimo legalitu se ocitla činnost samostatných tvůrčích skupin včetně jejich 

Bloku; liberecký Sial byl začleněn do místního Stavoprojektu a z Huťě, sdružení 

kolem Karla Pragera, jehož programem byla tvůrčí symbióza díla architektonického  

a výtvarného, zbyl jen občasný debatní klub. 

 SČSVU se údajně podílel na činnosti, „která podlehla vlivu revizionistických a 

protisocialistických skupin části tvůrců a stala se významnými oporami pravice“31, a 

proto jeho původní členská základna a veškerá aktivita byly anulovány a od roku 

1971 jej nahradil v duchu normalizační ideologie Svaz českých výtvarných umělců - 

SČVU (resp. Svaz slovenských výtvarných umělců. Rozdělení na národní svazy byl 

jedním z nejviditelnějších důsledků federalizace republiky v oblasti umění. Dále 

Český fond výtvarných umění přestal být samostatnou organizací Národní fronty a 

ocitl se pod přímou správou ministerstva kultury, byl podřízen SČVU a do jeho 

kompetence nyní spadala organizační, technické a sociální zajištění práce 

výtvarníků.  

 Poslání a funkce Svazu byly koncipovány nově: Svaz byl dobrovolnou ideově 

tvůrčí socialistickou institucí v rámci působnosti MK ČSSR a reprezentoval vybrané  

výtvarné umělce, tedy nejen své členy. Disponoval poradní, organizační a odbornou 

funkcí. Věnoval se řízení kulturních a uměleckých zařízení, hodnocení tvorby a její 

společenské a umělecké působnosti, podpoře a prosazování  kulturně politické linie 
                                                 
30 Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, Provolání československých výborů uměleckých 

svazů, in Výtvarná kultura I, č. 1, 1977, s. 4 – 5.   
31 Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, in J. Ševčík - P. Morganová - D. Dušková, op. cit.,              

s. 342. 
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KSČ atd. Některé funkce, které plnil v minulosti, jako např. vydávání různých ověření 

a potvrzení pro úřední potřebu, byly delegovány na Český fond výtvarných umění. 

Ten také sdružoval všechny profesionální pracovníky, kteří nebyli členy 

privilegovaného Svazu; do této kategorie patřila například většina umělců mladé 

generace.  

 Jedině členství ve Svazu nebo ve Fondu umožňovalo legální samostatnou 

tvorbu. Být organizovaným členem bylo tedy profesní povinností, a pro toho, kdo se 

nechtěl podřídit ideologickému diktátu,32 nezbylo než se stáhnout do alternativní 

subkultury undergroundu.   

 Důležitou institucí bylo ministerstvo kultury, které po roce 1976 prosazovalo 

prostřednictvím Svazu a Fondu program inspirovaný kulturní politikou padesátých let. 

S postupem osmdesátých let se však rozšiřovala „přijatelnost“ mnoha dosud „zcela 

nevhodných“ umělců a ministerstvo začalo nakupovat díla také od nich. Rovněž mělo 

v organizační hierarchii jakousi dozorčí funkci a vykonávalo úkoly svěřené Ústředním 

výborem KSČ kultuře. Oficiálním periodikem byl týdeník pro politiku a kulturu Tvorba, 

výtvarnému umění se věnoval časopis Výtvarná kultura (od roku 1977).  

 Umělecké svazy ve spolupráci s Národní galerií, Ministerstvem kultury a 

dalšími institucemi pořádaly mohutné přehlídky ideologické tvorby, obvykle se 

tematicky vztahující k politickým výročím a událostem: Výtvarní umělci k 50. výročí 

KSČ (1971), Výtvarní umělci k 25. výročí Února (1973), Národní umělci ČSSR 

(1976), Výtvarní umělci k 60. výročí VŘSR (1977) atd. 

  Pokud jde o oblast architektury, v roce 1971 úřady rozpustily nezávislý svaz 

architektů, vzniklý v letech 1968 – 1969, a o rok později se ustavil jednotný Svaz 

architektů ČSSR, plně loajální vládnoucí moci. Jednotlivé projektové organizace a 

ateliéry se musely podřizovat centralizovanému systému státních projektových 

ústavů, které řídily veškerou stavební činnost v zemi.  

  

Oficiální umění a architektura 

 Mocenské intervence se nevyhnuly ani oblasti spolupráce architektů 

s výtvarníky. V šedesátých letech ještě existovaly spontánně vytvářené tvůrčí týmy a 

projekty usilující o harmonickou spolupráci obou druhu umění; příkladem může být 
                                                 
32„Členství ve Svazu je výrazem uvědomělého odhodlání aktivně se podílet pod vedením KSČ, v těsném 

sepětí s dělnickou třídou a pracujícím lidem, ve spolupráci s ostatními kulturními pracovníky, na 
budování socialistické společnosti a její výtvarné kultury...“ Atakdále. Vágní žargon stranické 
estetiky se po desetiletí prakticky neměnil a zůstal stejný do konce 80. let. 
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Huť, sdružení kolem Karla Pragera. Ještě v roce 1969 v Liberci proběhla výstava 

Socha a město, řešící začlenění plastik do urbánního celku. Tento koncept 

pokračoval i v následujících desetiletích, ovšem zbyla jen legislativně nařízená 

povinnost a nepříliš vysoká kvalita umělecké práce. 

 Spojení výtvarnictví a architektury se pochopitelně týká jen oficiálně 

uznávaného umění, jelikož stavební činnost bez výjimky spadala pod státní kontrolu. 

 To, že je dosavadnímu kursu v oblasti kultury konec, naznačila již stranická 

kritika československého pavilonu na Světové výstavě EXPO 70 v japonské Ósace. 

Pavilon se připravoval od roku 1967, a tedy svým pojetím a architekturou spadal 

ještě do kulturní atmosféry před okupací a normalizací. Scénář expozice se zaměřil 

na téma času lidské existence, avšak změněná politická situace se promítla do 

námětů uměleckých děl, jimiž byl pavilon zaplněn; protože se výzdoba již nemohla 

nahradit za jinou, komunisté aspoň umělce donutili změnit názvy, které reflektovaly 

vpád vojsk Varšavské smlouvy a události s ním spojené (například Pocta Palachovi 

Rudolfa Uhera se změnila v bezejmenný kámen). Něco podobného proběhlo                     

i u výzdoby právě rozestavěného Federálního shromáždění (Parlamentu), kde 

nemohla být po Srpnu 1968 osazena již schválena díla nevhodného politického 

obsahu. 

 Legislativní úpravou spolupráce architektů s výtvarníky byla vyhláška 

federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uplatňování výtvarného 

umění v investiční výstavbě; jednalo se o Zásady uplatňování výtvarného umění 

v investiční výstavbě, schválené usnesením předsednictva vlády ČSR ze dne                  

8. března 1978 a k nim vydané metodické směrnice ze dne 31. května 1978.  Další 

usnesení vlády ČSR č. 333/1982 Hlavní směry rozvoje socialistické architektury a 

urbanismu v ČSR prosazovalo celospolečenský požadavek zvýšení kvality investiční 

výstavby a tvorby životního. Šlo v podstatě o modifikace vládního usnesení č. 355 

z července 1965,  upravovaly se kategorizační tabulky a koeficienty, procentní podíl 

prostředků z celkových nákladů na stavbu, způsoby financování nebo kontroly. 

Rozhodující podíl zdrojů investičních nákladů stavby bylo zabezpečováno přímo ve 

státním plánu. Značné prostředky se uvolňovaly z fondů podniků, národních výborů                                

a organizací. Pro účelné a ideové uplatnění poskytnutých „společenských 

prostředků“ ve výtvarné činnosti byla pravomoc přenesena na výtvarné rady při 

Krajských a Okresních národních výborech a též na umělecké komise Českého 

fondu výtvarných umění.  Význam výtvarného umění v architektuře zdůrazňoval také 
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XVI. sjezd KSČ v roce 1981 a zpráva o činnosti Svazu českých výtvarných umělců ze                

II. sjezdu v roce 1982.  

 Oficiální umění se obvykle vyznačovalo nízkou řemeslnou kvalitou, a to i u 

prestižních zakázek, důrazem na tradiční provedení a nevýrazným, konzervativním 

realismem lyrického, tradicionalistického nebo expresivního zaměření. Ve výtvarném 

umění se uplatňoval program nové figurace, vhodný jako prostor pro ztvárňování 

expresivních a humanistických témat. Ve skutečnosti se však program v 70. letech 

archaizoval a působil jako dlouhodobý program neotradicionalismu. Aktualizovaly se 

v něm jen zobrazující techniky a nová smyslovost – vyhranění se proti 

konceptuálním, akčním nebo dadaistickým přístupům, které se prosazovaly 

v undergroundové tvorbě. Spor moderního a antimoderního pojetí umění se jako 

červená niť táhne celými čtyřmi desetiletími komunistické vlády, a protože 

normalizace směřovala ke svým ideologickým kořenům a minulým vzorům 

socialistické estetiky, tvůrci se vesměs drželi v mantinelech figurace a realismu, 

jakkoli široce je mohli pojímat. 

 Nevyhraněnou a vesměs dekorativní a popisnou podobu umění na stále stejná 

témata zapříčinily také nejasně a vágně formulované ideologické požadavky, které 

donekonečna opakovaly zásady a požadavky kladené na umění, známé již 

z padesátých let. Ideologický požadavek, aby umění bylo socialistické, však byl velmi 

nejasný a vyzníval jen jako slabý odvar teoretických dogmat padesátých let, 

nevylučoval různé formy modernismu, ani nerevidoval dějiny umění. Jedním 

z hlavních kritérií bylo politické stanovisko umělce: především souhlas s okupací 

ČSSR a věrnost KSČ. 

 „(...) Socialisticky realistické umění se po krizových letech [tj. konec 60. let] 

velmi rychle vzpamatovalo z ran, jež mu zasadily pravicově oportunistické kruhy, a 

v období mezi II. a III. sjezdem Svazu se vyvíjelo k stále větší košatosti individuálních 

stylových prvků... Nebylo spojeno s návratem k dogmatickým deformacím, jež byly 

dětskou nemocí této metody koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let, ale ani 

k subjektivním a formalistickým deformacím šedesátých let. (...) Socialisticky 

realistické umění není dávno... považováno za výlučný názor a metodu, kromě nichž 

by řádné jiné metody a názory v umění socialistické společnosti neměly existovat. 

(...) Většina našich umělců, kteří slouží svou tvorbou naší socialistické společnosti, 

hledá pro realismus nový, současný obsah a výraz. Snahy konzervovat jej, dávat mu 

podobu sterilní popisnosti, jsou výjimkou. (...) Umění socialistického realismu 
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připouští... plodný experiment. Měřítkem plodnosti a užitečnosti je vždy především 

otázka stanoviska umělce a umělecké práce, principiálního tvůrčího zaměření. (...) 

Podmínkou je, že tvorba experimentujících umělců směřuje k socialisticky 

humanistickým stanoviskům, k pravdivosti uměleckého poznání a ztvárnění 

skutečnosti...“33   

 U výtvarných umělců převládala inspirace různorodými tendencemi moderny, 

v individuálních případech se připouštěly i nefigurativní, abstraktní díla, zejména               

u nejmladší generace. Komunistický režim totiž doufal, že je svou benevolencí 

přesvědčí, aby se přidali ke Straně; plán však krutě nevyšel a jenom posiloval 

sounáležitost mladé generace s alternativními proudy v kultuře a undergroundem.  

  Autoři, kteří se organizačně podíleli na obnovení ideologické kultury, tj.  

význační členové Svazu českých výtvarných umělců, se ve své vlastní tvorbě 

spoléhali na utilitární politický obsah ve schematickém a kvalitativně průměrném až 

podprůměrném zpracování; z realismu vycházeli i někteří autoři mladší generace 

svazových členů. V jejich díle se akcentovala manifestace linie sociálních a 

politických námětů, známých již z meziválečné tvorby, a všechna další tradiční 

témata, vyžadovaných socialistickou estetikou.  

 Sochařská díla byla instalována do tří typů veřejných prostorů. 

K nejvýznamnějším zakázkám patřily velké projekty gesamkunstwerku, týkající se 

nejdůležitějších státních stavebních realizací, jako byly rekonstrukce a dostavba 

Národního divadla, stavba metra, Paláce kultury (dnes Kongresového centra) nebo 

Federálního shromáždění (Parlamentu). Součástí těchto budov byly desítky 

uměleckých děl a metro můžeme považovat dokonce za „největší galerii pod širým 

nebem“, neboť skoro každá stanice byla nějakým dílem vyzdobena. O všech těchto 

realizacích pojednávám v samostatných oddílech bakalářské práce. 

 Menší zakázky pak představovaly jednotlivé veřejné budovy, které jediné v té 

době „byly architekturou“; degradace architektonického umění na nekvalitní stavební 

typizovanou činnost, pracující výhradně s prefabrikáty a uplatňující se prakticky               

u všech druhů obytných staveb, dosáhla vrcholu. Proto se architektonický vývoj dá 

sledovat vlastně jen na veřejných stavbách, které často vyžadovaly netypizovaná 

řešení. V sedmdesátých letech můžeme u těchto budov zaznamenat rozvíjení 

moderní tradice, odklon od přímočaré geometričnosti a formální jednoduchosti k  

                                                 
33 Dušan Konečný, Naše umění slouží zájmům lidu a socialismu (1982), in J. Ševčík - P. Morganová - 

D. Dušková, op. cit., s. 394 – 396.  
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tvarové bohatosti a individualizaci architektonického projevu, úsilí o větší osobitost                                

a zdůraznění výtvarného působení; většinu produkce lze shrnout do pojmu pozdní 

moderna. Designérské pojetí architektury postupně v první polovině 80. let přešlo do 

prvních projektů postmoderny, která tehdy byla jedním z hlavních světových 

vývojových trendů a na konci desetiletí se v architektiře objevuje 

novofunkcionalismus ve velmi pluralitních podobách. Tyto budovy obyčejně 

doplňovala výtvarná díla; do této kategorie patří například plastiky Opuštěná 

Břetislava Bendy (na Kavčích horách), Vítězství od téhož autora (Strahovský 

stadion), Níké  Ladislava Janoucha (vstupní vestibul hotelu Panorama), Gymnasta 

Zdeňka Němečka (před Domem sportu), Plamen života Vincence Vinglera, Běžec 

Josefa Klimeše, Péče o socialistického člověka Václava Markupa (areál nemocnice 

na Bulovce).34 

 Městské prostory typu ulic, náměstí, parků a sadů představují druhý typ 

veřejných míst, kam se umisťovali sochařské práce. Zde převládaly politické 

monumenty, pomníky politických vůdců a kulturních osobností národa, příležitostně 

šťastných zástupců dělnické třídy.  A tak se hned zkraje 70. let Praha „konečně 

dočkala“ svého pomníku Vladimíra Iljiče Lenina, který dominoval náměstí Velké 

Říjnové socialistické revoluce (dnes Vítěznému náměstí) v Dejvicích; autory byli 

Ludvík a Božena Kodymovi. Viktor Dobrovolný vytvořil Klementa Gottwalda, 

Jaroslava Lukešová Jana Želivského, Antonín Nykl Jana Švermu, Jan Simota Jana 

Nerudu a Antonína Zápotockého, Pomník maršála I.S. Koněva na náměstí 

Interbrigády v Dejvicích vytvořili Josef Saal a Zdeněk Krybus, v Parku oddechu a 

kultury Julia Fučíka (dnes Výstaviště) stál Julius Fučík, vedle letohrádku Hvězda byla 

osazena Hustiská žena Jiřího Jiříkovského atd. Sochaři umisťovali svá díla za 

spolupráce architektů, místa byla vybírána podle strategické důležitosti, tj. 

historického významu a podle toho, jak bylo frekventované.  

 Třetím základním architektonickým prostorem s výtvarnými díly byla sídliště              

a obytné soubory. Ty se vyznačovaly maximální urbanistickou uniformností a  

předurčenou a typizovanou formou domů. Paneláky se stavěly z omezeného počtu 

stavebních prvků, sídliště byla budována z minima typů montovaných domů, 

                                                 
34 Uvedeno je jen několik příkladů zmíněných v základní přehledové literatuře té doby, týkající se 

monumentálního umění. Produkci sedmdesátých a osmdesátých let se dosud nevěnovala žádná 
souhrnná kritická studie, a proto mohu uvést jen silně omezený výčet sochařských realizací. Po 
podrobnější výčet by byl nutný výzkum primárních a archivních pramenů, a to není náplní 
bakalářské práce... 
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s nedostatečnou občanskou vybaveností a na špatné úrovni stavebních prací. 

Sídliště představovala rozvolněnou zástavbu, založenou na kompozici vycházejí ze 

vztahů solitérních budov vsazených do neutrálního stejnorodého prostředí,  které 

postrádalo tradičních urbánních hodnoty: nebyla jasně definovaná místa                         

a diferencovaný systém městských prostorů, o svébytném charakteru a sociálním 

určením se nemohlo ani uvažovat. Takové prostory pak byly dotvářeny 

podprůměrnou, umělecky problematickou sochařskou produkcí známých i méně 

známých tvůrců, která ještě nebyla v žádné publikaci zpracována. Tyto plastiky 

většinou postrádaly invenci a dobré provedení právě tak jako architektonický prostor, 

jehož estetickou úroveň měly pozvedat. Prací, jako je Ležící žena Otto Soukupa na 

sídlišti Hloubětín, jsou desítky po celé republice. 

 Ovšem najdou se i výjimky. V průběhu 70. let začaly impulsy land artu pronikat 

i do utváření městského prostředí; několik umělců se tak pokusilo nově artikulovat 

funkci uměleckého díla ve veřejném prostoru, ve snaze ho spojit s každodenním 

životem člověka a oprostit ho od monumentalismu, dekorativnosti a ideologičnosti. 

K land artu se blížil Památník prvního vysílání Československého rozhlasu ve 

Kbelích od výtvarníka Stanislava Kolíbala a architekta Zdeňka Rothbauera. K větším 

realizacím se umělci dostali až při budování nových sídlišť, kde dostali příležitost 

zejména při formování parků, dětských hřišť a podobných prvků, které jsou součástí 

zástavby. Novou koncepci městského parku jako uměle modelované krajiny navrhl 

na Jižním Městě architekt Jiří Lasovský. Centrální park o několik let později dotvořila 

sochařka Magdalena Jetelová kamennými stélami („menhiry“). Jiným příkladem jsou 

díla sochaře Kurta Gebauera, který přetvářel dětská hřiště do podoby umělé krajiny: 

Rybník ve Stodůlkách je sestavený z vápencových bloků jako otevřený skalní 

amfiteátr; na sídlišti Dědina Gebauer zase umístil groteskní kamenné plastiky 

krajinných oblud. Výjimečně kvalitní sídlištní architekturu – v porovnání s běžnou 

úrovni jiných obytných souborů – představuje Nový Barrandov, kterému se architekti 

Jan Kerel a Zdeněk Hölzel snažili vtisknout vlastní individuální tvář, a to 

prostřednictvím výtvarných děl na téma kinematografie: svá umělecká díla sem 

osadili sochaři Vladimír Preclík, Karel Nepraš, Karel Bečvář, Michal Gabriel (plastika 

Pegas) a Hugo Demarti. Projekt začal vznikat na přelomu 70. a 80. let, podíleli se na 

něm mladí a nezprofanovaní tvůrci, a proto je toto sídliště příkladem postupného 

vyvazování se z područí ideologické estetiky a pokusu vydat se svou vlastní, 

originální cestou.  
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 Monolitní blok komunistické diktatury a s ním spojeného oficiálního umění se 

pomalu, ale nezadržitelně drolil, až se v roce 1989 rozpadl úplně a snad navždy.  

 

  
Metro (Významné realizace IV) 

Historie  

Název Metro je zkratka z „Metropolitan Railway“ (metropolitní železnice). Přes 

francouzštinu a ruštinu název pronikl i do češtiny. 

Úvahy o podzemní dráze v Praze se poprvé objevily roku 1898, ani ne čtvrt 

století poté, co byl zahájen pravidelný provoz koňské dráhy (září 1875). V té době už 

úspěšně fungovala doprava elektrickou dráhou („tramvajemi“) na prvních pražských 

tratích, která ročně přepravovala přes 1,5 milionu cestujících. Do Prahy pronikaly 

zprávy o prvních podzemních drahách ve světě (Londýn, 1863; New York, 1868); 

velkou inspirací byla jistě vídeňská podzemka, zprovozněná právě v roce 1898. Není 

divu, že se objevil návrh na vybudování podobného dopravního systému v Praze; 

městské radě takový nápad předložil úspěšný obchodník V. J. Rott, avšak rada jej 

zamítla.   

    Mnohem konkrétněji se o podzemní dráze v Praze mluvilo v roce 1926, kdy 

se ze svého pobytu v USA vrátil profesor brněnské techniky Vladimír List 

s přesvědčením, že jedině podpovrchová přeprava osob může vyřešit dopravní 

problémy ve velkoměstech. Za spolupráce se stavebním inženýrem Bohumilem 

Beladou předložili pražské radnici svůj projekt s názvem „Studie rychlé městské 

dráhy – METRO – v Praze“, který obsahoval vůbec první konkrétní představy, jak by 

měl podzemní dopravní systém vypadat. V průběhu třicátých let byly vypracovány 

různé urbanistické a transportní studie včetně metra (či podzemní tramvaje), avšak 

až v roce 1939 Elektrické podniky hl. města Prahy zadaly zpracování generálního 

projektu podzemní dráhy konsorciu stavebních a strojírenských firem, které mělo 

vybudovat tři samostatné tratě podpovrchové dopravy. Příchod Hitlerových vojsk do 

hlavního města znamenal konec všem plánům a v roce 1941 byly z příkazu okupantů 

projekční práce ukončeny.   

 Myšlenka na podzemní dopravu přišla na pořad dne bezprostředně                      

po válce, ale následujících dvacet let probíhalo ve znamení nikoli výstavby metra, ale 

především v urputném boji dvou koncepcí: podpovrchová tramvaj – metro. Ke každé 

byly vypracovány rozsáhlé studie, plány a projekty, tím se však rozhodnutí                 



 

74 
 

o konečné podobě podpovrchové dráhy dále oddalovalo. Ať tak či onak, v hlavních 

rysech se mohlo navazovat na projekt načrtnutý autory List - Belada z roku 1926, 

v němž se např. hovořilo o vytvoření přestupového trojúhelníku, křižovatkových tratí 

Muzeum-Můstek-Florenc, jak jej známe dnes.  

 V dalších letech řada dílčích studií posilovala a upevňovala pozici 

podpovrchové tramvaje, určujícím krokem k závěrečnému nástupu této koncepce 

byla soutěž ÚNV Urbanistické a dopravní řešení centra Prahy, uskutečněná v letech 

1958 – 1961, v níž všechny soutěžní projekty navrhovaly rychlou tramvaj vedenou po 

samostatném dráhovém tělese a v centru města v tunelech. V roce 1964 schválila 

vláda směrný územní plán Prahy počítající s podpovrchovou tramvají a o rok později 

definitivně rozhodla o jejím vybudování. V lednu 1966 byly v Opletalově ulici 

zahájeny přípravné stavební práce a započala stavba první podzemní stanice Hlavní 

nádraží.  

 Tentýž rok českoslovenští zástupci podepsali v Moskvě „Dohodu mezi vládami 

ČSSR a SSSR o spolupráci při výstavbě podzemních tras městské hromadné 

dopravy v Praze a při výstavbě dálnic na území ČSSR“. V rámci dohody přijeli do 

Prahy sovětští odborníci a provedli expertízu dopravy v hlavním městě, která 

konstatovala, že projekt podpovrchové tramvaje kapacitně pro Prahu nestačí a že 

dopravní systém na principu metra přináší více výhod, včetně dostatečné přepravní 

kapacity. Na základě této expertízy byly práce na budování podpovrchové tramvaje 

zastaveny a vláda usnesením č. 288/1967 rozhodla přistoupit přímo k výstavbě metra 

jako základního dopravního systému. Rozestavěná část trasy podpovrchové 

tramvaje byla využita pro metro, zpracovávala se urychleně nová studie řešení MHD, 

připravovaly se nové projekty. Generálním projektantem se stal Státní ústav 

dopravního stavitelství, později tato funkce přešla na projektový ústav Metroprojekt.  

K výstavbě byl zřízen specializovaný podnik Metrostav; funkcí hlavního architekta byl 

pověřen Jaroslav Otruba, pod jehož vedením zpracovávali projekty jednotlivých 

stanic různí architekti. Investorem a provozovatelem metra se stal Dopravní podnik 

hl. m. Prahy.  

 Souhrnné řešení provozního úseku metra I C bylo odevzdáno v roce 1970 a 

tentýž rok Sovětský svaz přislíbil stavební a technickou pomoc: sovětská strana 

školila naše odborníky, posílala do Prahy svoje a především dodala množství strojů, 

zařízení a technologií (razicí štíty, vrtné soupravy, eskalátory, vozy metra řady                

E /Ečs/, napájecí kolejnice aj.). Čeští technici a stavaři neměli prakticky žádné 
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potřebné technologické znalosti, kdežto v SSSR fungovala podzemka již v několika 

velkých městech; v Moskvě metro zahájilo provoz v roce 1935.  

  V lednu 1969 začala ražba prvního tunelu pro budoucí metro, v dubnu vlády 

ČSSR a SSSR podepsaly další dohodu, tentokrát o rozšíření technické pomoci 

Sovětského svazu a o dva roky později se v rámci pětiletky určilo datum zkušebního 

provozu i zahájení veřejného provozu. Jako první se dokončení dočkala stanice 

Gottwaldova (Vyšehrad) a přišlo si jí spolu s přistavenou vlakovou soupravou 

prohlédnout prý na sto tisíc Pražanů. Zkušební provoz probíhal od ledna 1974; 

slavnostní zahájení provozu s cestujícími se uskutečnilo 9. května 1974, v den výročí 

„osvobození“ Prahy Rudou armádou, za účasti stranické a vládní delegace v čele s 

Gustávem Husákem, tehdy generálním tajemníkem ÚV KSČ. Ráno druhého dne 

začal první provozní úsek trasy metra C Kačerov - Sokolovská (dnes Florenc) 

dopravovat občany do práce, později byla trasa prodloužena o další tři úseky. 

K přednostnímu vybudování byla linka C vybrána z toho důvodu, že spojovala 

nejvíce obydlenou pražskou část, sídlištní Prahu 4, s centrem. Za prvních osm 

měsíců prvního roku přepravilo metro 38,9 milionů Pražanů. Stomiliontým cestujícím 

byla údajně paní Duchoslavová, pracovnice podniku ČKD (který mimochodem stavbě 

dodával strojírenské vybavení) v prosinci 1975.  

V roce 1973 byla zahájena výstavba druhé trasy metra – prvního úseku trasy 

A, která byla dána do provozu v srpnu 1978 v úseku Leninova (Dejvická) - nám. Míru. 

Později přibyly další dva úseky. Ještě před zahájením provozu trasy A si pražské 

metro prohlédl Leonid Brežněv v čele sovětské vládní delegace. V listopadu 1985 byl 

zahájen pravidelný provoz na prvním provozním úseku trasy B Sokolovská (Florenc) 

- Smíchovské nádraží (trasa se prodlužovala o čtyři úseky) a tím byla završena první 

etapa výstavby podzemní dráhy.  

  Praha se stala 46. světovou metropolí, která měla svou podpovrchovou 

dopravu.  Dnes, v roce 2007, má metro 54 stanic a průběžně se staví další.  Délka 

všech tras je 55, 6 km, avšak podle prognózy z roku 1975 mělo metro mít v roce 

2000 čtyři trasy, 104 stanic a délku 92 km…    

Metro bylo silně propagandisticky využito ke zdůraznění československo – 

sovětského přátelství, jak je formuloval generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv 

ve svém dopise, napsaném po své pražské návštěvě: „Pražské metro se stalo 

skvělým příkladem sovětsko-československé spolupráce a ztělesněním bratrské 

součinnosti našich zemí a národů. Máme upřímnou radost, že Vaše úspěchy jsou 
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výsledkem širokého socialistického soutěžení, které na stavbě metra rozvinuli 

českoslovenští stavbaři a sovětští odborníci na počest 60. výročí Velkého října                

a 30. výročí Únorového vítězství československých pracujících nad reakcí.“35    

 

Výtvarná výzdoba metra  

Ideologie bratrství socialistických zemí se podstatným způsobem promítla do 

výzdoby stanic. Jako obvykle u nejvýznamnějších realizací, i zde byla věnována 

značná pozornost výtvarnému řešení stanic i designu jednotlivých tras. 

Architektonické ztvárnění veřejnosti přístupných prostorů stanic bylo založeno na 

celkovém prostorovém působení, v němž klíčovou úlohu hrály vlastnosti, barevnost a 

struktura materiálů zvolených na obklady ploch. Zásadou řešení byla jednota 

exteriéru s interiérem staničních prostorů, do nichž bylo nedílně zahrnuto i blízké 

okolí. Používáním keramiky, kamene (žulové dlažby, mramorové obklady) a betonu 

v kombinaci s velkoplošným zasklením, později s novými konstrukčními prvky – 

hliníkem, sklolaminátem apod. se docílilo požadovaného technicistního účinu.   

 Platila zásada, že všechna nástupiště stanic jednotlivých tras musí být 

výrazově příbuzná a současně musí vytvářet specifický charakter každé trasy. Proto 

pro  trasy architekti obvykle volili společné prvky k řešení obkladů kleneb, stěn, pilířů, 

dlažeb, svítidel, zatímco architektura vestibulů a pasáží se naopak úzce vázala na 

danou lokalitu města a navazovala na ni. Důraz se kladl nejen na vyřešení složité 

dopravní situace, ale též na esteticky kvalitní účinek stavby při zachování funkcí 

všech zařízení. Tvorba prostředí stanic vycházela z představy jejich velkého 

společenského a kulturního významu a vlivu na prostředí města po dlouhá desetiletí. 

Proto bylo architektonické a výtvarné řešení stanic chápáno jako závažný a 

odpovědný úkol. Pro uplatnění výtvarného umění platila pravidla, že na nástupištích 

se nesměla instalovat žádná tematická díla, pouze užitá grafika apod. V prostorech 

vestibulů, pasáží a na povrchu se výtvarná díla integrálně začleňovala do celkového 

architektonického řešení stanice, ale tak, aby v žádném případě neovlivňovala běžný 

provoz.    

 Na vybavení prostorů stanic přístupných veřejnosti byla použita řada 

standardizovaných prvků, konstrukcí a finálních materiálů: například jednotný 

informační a orientační systém, pro který vytvořil grafik Jiří Rathouský nový typ 

                                                 
35  J. Křivánek, Pražské metro, Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1987, s. 21. 
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výtvarného písma Metron, dlažba z broušených žulových parket, rozměrově 

unifikované odpočinkové lavice, jednotné odpadkové koše, kovová vrátka u konce 

nástupišť, dvířka skříní protipožárních prostředků, obklad stěn za kolejištěm 

v různých materiálech. Pro schodiště bylo sjednoceno provedení nástupnic ze 

žulových desek, použito jednotně tvarovaných madel, vybavení balustrád eskalátorů 

atd.   

 

Trasa A 

 Interiéry stanic na trase A jsou provedeny tak, aby působily exkluzivně, 

protože trať vede pod historickým jádrem města a z tohoto důvodu je její součástí 

nejvíce uměleckých děl ze všech tras metra. Velký podíl na tomto vyznění má 

propracované zacházení ze světelnými zdroji a výběr použitých materiálů na obklady 

stěn spolu s celkovým barevným laděním. Každá stanice má svojí specifickou barvu, 

díky čemuž se snadno odlišuje od ostatních, avšak celou linku sjednocuje erbovní 

barva šampaň (světle zlatavý bronz). Obklady jsou ve většině stanic složeny z 

čtvercových výlisků z eloxovaného hliníku konvexního a konkávního tvaru 

umístěných v různých vzájemných kombinacích. Kromě hliníku se užily také 

dekorativní druhy kamene (mramor, žula). 

 Mezi výtvarná díla trasy A patří plastiky, skleněné vitráže, kamenné mozaiky, 

keramické reliéfy, plastické stěny a další. Na umění  stavitelé „áčka“ nešetřili, nějaké 

dílo zdobí každou stanici, s výjimkou stanice Muzeum. Trasa A byla stavěna v 70. 

letech, což se podepsalo na zvolené tématice a jejím uměleckém ztvárnění. Žádnou 

abstrakci  a progresivní umělecké techniky ze 60. let zde nenajdeme, normalizace 

s sebou přinesla návrat k tradičním postupům a ideologicky propagačním či alespoň 

oficiálně akceptovatelným obsahům.      

 Sochařská díla jsou zde velmi různorodá, nestejné kvality a zpracování, 

provedená v rozmanitých materiálech podle povahy, pojetí a významu té které 

stanice. Umístění plastik a dalších výtvarných prvků se řídí dispozičním řešením 

stanice, její situovaností v zástavbě a architektonickým charakterem okolí. Některé 

plastiky doplňují vestibul či podchod, jiné atrium, nebo jsou se stanicí volně 

pohledově spojené a zdobí okolí.  

 Běžnou výtvarnou součástí stanic bývají reliéfy a reliéfní stěny, např. 

v podchodu Hradčanské od Slavoje Nejdla na téma československé státnosti, jehož 

součástí je historický český erb se lvem, což je dáno umístěním stanice „na dohled“ 
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od Pražského hradu. Jiným příkladem může být kamenný reliéfní medailon                          

s portrétem Jiřího z Poděbrad od Jiřího Duška a jedenáct reliéfů s atributy husitství, 

míru a českého království na stěně podchodu od Lubomíra Šilara ve stanici Jiřího 

z Poděbrad. Ideově chápaný charakter stanice si zde „vynutil“ tematicky odpovídající 

výzdobu.  Zcela analogicky výtvarné dotvoření stanice Želivského zahrnuje bronzový 

reliéf znázorňující Jana Husa, Jana Želivského, Jana Žižku a ženu s práčetem od 

Jana Simoty, téměř celou jednu stěnu zabírá kamenná mozaika Jiřiny Adamcové na 

husitské motivy. Velmi podobně je tomu ve vestibulu stanice Flora, v němž je 

umístěno deset barevných keramických reliéfních obrazů s květinovou tematikou od 

Petra Svobody, odkazující na květinářství Flora, podle něhož se celé prostranství 

jmenuje. 

 Jiným poměrně častým sochařským prvkem jsou fontány, resp. kašny a pítka. 

Najdeme je v atriu stanice Malostranská, mezi dvěma hlavními výstupy na Jiřího z 

Poděbrad je umístěna žulová fontána od sochaře Petra Šedivého, doplňující 

parkovou úpravu okolí. Nepřehlédnutelným prvkem exteriéru stanice Želivského je 

fontána v podobě kovaného kalicha tmavé barvy, jejímž autorem je František Pašek. 

 Nezapomnělo se ani na klasické figurální plastiky. Před vstupem do 

podzemních prostor metra na Náměstí Míru stojí bronzová plastika dívky z dílny 

sochaře Jana Kryštůfka, na povrchu stanice Flora vzniklo malé zákoutí, jemuž 

dominuje sousoší Rodina autorů V. Navrátila a B. Teplého.  

 V rámci trasy neobvyklými díly jsou např. Prádlerova kamenná větrací mříž 

zdobená korunou ze stylizovaných lípových listů ve stanici Hradčanská nebo tři 

ozdobné tepané mříže od sochařů Jana Smrže, Zbyňka Runczíka a Jaromíra 

Bruthanse, které jsou součástí atria stanice Malostranská.  

   

Trasa B 

 Na trase B se uplatňuje (s výjimkou Smíchovského nádraží) jednotná klenba 

stanic, jednotná jsou i osvětlovací tělesa. Střídají se sklo a keramika, četné jsou  

mramorové mozaiky. Erbovní barvou trasy je žlutá, to znamená, že v jednotlivých 

stanicích se opakují identifikační znaky - žlutý nosič osvětlení nástupiště                         

a informačního systému. 

 Co se týče sochařské výzdoby, je úsek I B co do rozmanitosti a charakteru 

podobný trase A, avšak „béčko“ již vede pod sídlištní zástavbou, což povahu jeho 

umělecké výzdoby poznamenalo více než desetiletí stavby (80. léta): Úsek II B 
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(Křižíkova – Českomoravská), zprovozněný v listopadu 1990 směřující přes 

historický Karlín a sídliště Invalidovna směrem k průmyslovým Vysočanům, prakticky 

žádná umělecká díla neobsahuje (výjimkou je vitráž se sportovní tematikou od Evy 

Heřmanské ve stanici Invalidovna). Úsek III B  (Nové Butovice – Radlická), na němž 

byl provoz zahájen roku 1988, vedoucí pod novou zástavbou v Radlicích a 

Jinonicích, je na výzdobu poměrně chudý – najdeme zde jen nefigurativní  „sídlištní“ 

kamenné plastiky, např. od Milana Váchy před vestibulem stanice Nové Butovice. 

Stanice Radlická má jen nepříliš nápadnou plastikou z dílny Zdeňka Hoška na téma 

síly přírody, znázorněnou klíčkem rostliny deroucí se žulovými kvádry. Vestibul 

stanice Jinonice zdobí naprosto nepovšimnutelný reliéf od sochaře Karla Houska.  

 V rámci pražského metra je koncepčně ojedinělá stanice Anděl (býv. 

Moskevská), která byla pojata jako stanice československo-sovětského přátelství a 

byla spoluprojektována a vystavěna pracovníky ze SSSR. Z umělecké výzdoby 

dodneška zůstaly bronzové reliéfy na stěnách v prostoru nástupiště s internacionální 

tematikou od kolektivu sovětských autorů a výrazná bronzová kompozice s nápisem 

MOSKVA - PRAHA v jižním vestibulu.    

 Na úseku I B jsou opět zastoupené reliéfy a reliéfní stěny: keramický reliéf  

sochařky Marty Taberyové najdeme ve stanici Smíchovského nádraží, v podchodu 

pod Jungmannovým náměstím stanice Můstek je největší sochařsky zpracovaná 

stěna symbolizující Prahu jako kulturní, historické a společenské centrum, jejímž 

autorem je sochař Lubor Šilar. Ve vestibulu v dolní části Václavského náměstí je 

umístěna „dvojbysta“ inženýrů Lista a Belady.  

 Kategorii fontán, kašen a pítek reprezentuje dílo Jana Hendrycha před stanicí 

Smíchovské nádraží, fontánka v Zítkových sadech u stanice Karlovo náměstí je 

dílem Luboše Růžičky, za vestibulem stanice Národní vyrostl parčík se stromy a 

lavičkami, v němž je osazena fontána od Pavla Trnky s vysokou skleněnou stěnou. 

Exteriéry stanice Můstek dotvářejí fontánky autorů Jiřího Kryštůfka a Karla Fořtla, 

stejně tak stanic Náměstí Republiky (Anna Hübschmannová) a Florenc (Martin 

Sladký a Jiří Lasovský). 

V podchodu při výstupu z pasáže Smíchovského nádraží zdobí skleněná a 

kovová plastika od sochaře Aleše Vašíčka, vertikální plastiku času (speciální digitální 

hodiny na ocelovém pylonu) vytvořil Rudolf Svoboda.  

K dalším uměleckým dílům na trase B patří skleněné mozaiky, stély a vitráže, 

keramické a kamenné mozaiky, výtvarně pojatá osvětlovací tělesa a další.  
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Trasa C 

 je historicky nejstarší trasou pražského metra. Byla pojata jako svébytná 

dopravní stavba navazující na tradice funkcionalismu (z hlediska praktické 

užitnosti, ergonomičnosti a rozvržení prostor) a výrazově čerpající částečně                  

z art brut. Na obklady stěn projektanti použili převážně mramor (úsek I C) a 

keramiku (II C), na dlažbu žulu. Každá stanice má svůj vlastní design a 

specifickou zvláštnost. Například jednou z neobvyklých stanic je Vyšehrad, 

nápadná svými stěnami ze zrcadlového skla Float a stropem, který je ve 

skutečnosti vozovkou magistrály. Autorem zpracování vnějších stěn je Stanislav 

Kolíbal.  

 Dalo by se říci, že umělecká výzdoba se koncentruje do několika stanic, 

zatímco ve zbývajících je umístěn nanejvýš jeden umělecký objekt; příkladem 

mohou být stanice  Nádraží Holešovice (deska s citátem a reliéf Julia Fučíka od 

Josefa Klimeše), Florenc (mozaika v podchodu symbolizující bitvu u Sokolova, 

jejímiž autory jsou Oldřich Oplt a Sauro Balardini), Pankrác (podzemní vestibul zdobí 

skleněná vitráž od Benjamina Hejlka a Vladimíra Buranta), Budějovická (betonový 

reliéf s květinovým motivem od malíře Arnošta Paderlíka a sochaře Břetislava 

Nováka) nebo Háje (mozaika Kosmonauti je dílem Aloise Fišárka; u stanice rovněž 

stojí sousoší Kosmonauti od Jana Bartoše).  

 Bohatší výzdobu má stanice Chodov, a sice fontánu se sedačkami v bílé 

keramice s modrým kobaltovým dekorem od Aleny Kroupové a sochu budovatele             

z dílny Františka Radvana.  

 Autorem rozměrného pískovcového reliéfu ve vestibulu stanice Kačerov je 

sochař Ladislav Gajda, reliéf je doplněn skleněnou vitráží, již navrhl Benjamin Hejlek 

a pamětní deskou od Dobroslava Kotka. V atriu je ještě umístěna fontána Jiřího 

Kryštůfka. Velmi obdobně je, co se týče výzdoby, řešena stanice Vltavská, jejíž 

název předurčil charakter uměleckých děl: vestibulu vévodí kruhová vitráž s motivem 

Vltavy od Jana Fišara a keramická stěna, jejímž autorem je Vladimír Dolejš. Nad 

atriem se tyčí osm metrů vysoká kašna se sochou fauna a dívky Vltavy                              

z poštorenské keramiky (autoři manželé M. a O. Hudečkovi). Stanici dotváří reliéfní 

skleněná výplň, dílo malíře Václava Zajíce.  
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Bez výzdoby zůstaly stanice Hlavní nádraží, Muzeum, I. P. Pavlova (zde byl 

umístěn zemský reliéf lvů z původních mariánských hradeb), Pražského povstání             

a Opatov.    

 

Odstraněná díla 

 Protože metro bylo „ideologická“ stavba socialismu par excellence a zejména 

se zde silně akcentoval motiv československo-sovětského přátelství v rámci                          

tzv. východního bloku,  odpovídaly tomu názvy mnohých stanic včetně jejich výtvarné 

výzdoby. Umělecká díla měla sloužit nejen jako výchovný prostředek povzbuzující 

občany ke „správnému“ myšlení a jako estetický prvek životního prostředí, ale 

v rámci celé stavby metra měla nepochybně přispívat k mocnému psychologickému 

působení na Pražany, dokládající technickou pokročilost a kulturní vyspělost 

socialistické společnosti. Metro bylo výkladní skříní politické elity směrem k občanům, 

a proto muselo být dostatečně reprezentativní ve všech svých aspektech.  

Otázku uměleckých děl ve stanicích metra poplatných komunistické ideologii 

začaly orgány města a Dopravní podnik - Metro řešit krátce po listopadu 1989. Již 

27.4.1990 proběhlo za účasti pracovníků Dopravního podniku jednání na pražském 

magistrátu, kde byl odsouhlasen návrh na odstranění či zakrytí vybraných 

uměleckých děl.  Vytipována byla  příslušná díla tohoto zaměření a některá opravdu 

přemístěna do depozitářů. Ve stanici Staroměstská už nenajdeme kamennou 

figurální mozaiku Vítězný únor od malíře Martina Sladkého, od roku 1999 chybí ve 

vestibulu stanice Anděl mozaika Kremlu a další sovětské motivy (některé byly 

ponechány), případně do depozitáře zmizely portréty komunistických vůdců; jako 

příklad uveďme bystu primátora Václava Vacka ze stejnojmenné stanice (dnes 

Roztyly).  

 Některá vysloveně ideologická díla však z různých důvodů zůstala na svém 

místě. V případě stanice Nádraží Holešovice bylo dohodnuto, že autor, ak. sochař 

Josef Klimeš, osobně odstraní desku s citátem, reliéf Fučíka vyjme a nahradí jiným 

artefaktem. To se však z neznámých důvodů nestalo. Co se týče reliéfní stěny a 

nápisu „Veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu“ v podchodu stanice 

Hradčanská, ve druhé polovině devadesátých let byla sice provedena komplexní 

rekonstrukce stanice, ale nepodařilo se získat vyjádření autora, Slavoje Nejedla, a 

v pozdějších letech nastal  problém s financováním  odstranění nápisu a nové úpravě 
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podchodu. Finanční důvody stojí i za ponecháním Fučíkova reliéfu ve stanici Nádraží 

Holešovice.36    

 Každopádně při jakékoli manipulaci s uměleckými díly musí být vždy 

respektována autorská práva k těmto dílům, jak vyplývá z příslušných právních 

norem.   

 Metro můžeme považovat za galerii výtvarného umění. Jeho součástí je snad 

nejvíce památek na neslavnou dobu necelé druhé poloviny dvacátého století. 

Výtvarná výzdoba v pražském metru tak zůstává jako memento a zrcadlo svědomí 

českého národa i do budoucna.    

 

 

Palác kultury (Významné realizace V) 

 „Praha a celá naše vlast se dnešním dnem stává bohatší o Palác kultury. Toto 

krásné dílo je důstojným svědectvím naší socialistické současnosti, vyspělosti 

československé architektury, schopnosti projektantů, techniků, výtvarníků                        

a dovednosti našich dělníků. (…) Ať toto nádherné dílo všestranně uspokojuje                  

a rozvíjí kulturní a společenské zájmy našeho lidu, ať dobře slouží současným               

i budoucím generacím.“37 

 Tak zněl první zápis v pamětní knize Paláce kultury ze dne 2. dubna 1981, 

jehož autorem byl prezident ČSSR Gustáv Husák. O tom, že stavba „všestranně 

uspokojuje a rozvíjí kulturní a společenské zájmy“ není třeba pochybovat, jelikož svoji 

funkci víceúčelového společenského, kulturního, kongresového (a politického) 

zařízení, největšího v ČSSR (ČR), plnila a dosud plní dostatečně. Jestli také „dobře 

slouží“ je, z dnešního pohledu, poměrně diskutabilní, vzhledem k vysokým provozním 

nákladům, potřebě častých rekonstrukcí, miliardové zadluženosti firmy Kongresové 

centrum Praha a.s. (KCP) atd. „Nádhera“, tj. estetická kvalita, není - nejen při 

pohledu zvnějšku na hnědo-bílou skleněno-betonovou fasádu - v tomto případě příliš 

přítomna.  

 Rozhodnutí o stavbě budovy, v níž se měly konat nejdůležitější politické                  

a kulturní akce Československa, padlo v únoru 1975. V architektonické soutěži vyhrál 

projekt architektů Josefa Karlíka, Jaroslava Mayera a Antonína Vaňka z Vojenského 

                                                 
36 Podle Stanoviska jednotky Dopravní cesta Metro k uměleckým dílům instalovaných za minulého 

režimu v prostorách pražského metra ze dne 19. 6. 2007, které se mi podařilo získat.  
37 Palác kultury – Praha, Praha: Novinář, 1982, str. 3.   
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projektového ústavu, ale bylo to vítězství „z politické vůle“, protože parametry 

soutěže byly nastaveny tak, aby vítěz soutěže mohl převzít Státní cenu Klementa 

Gottwalda Dopředu se počítalo s návrhem Vojenského projektového ústavu. Navíc 

podle odborníků autoři v projektu „obkreslili“ starší kongresové centrum 

v Hamburku.38 

„Vítězní“ autoři pojali Palác kultury jako neofunkcionalistický monoblok na 

půdorysu nepravidelného mnohoúhelníku, který svojí hmotou ovládl celý dosud 

nezastavěný okraj pankrácké pláně u mostu Klementa Gottwalda (dnes Nuselského 

mostu), s výhledem na panoráma města a s hodnotou rozšířeného centra Prahy. 

 Na severním průčelí se výrazně uplatňuje horizontální členění budovy 

s průhledem do interiérů přes skleněnou fasádu. Obvodový plášť tvoří montovaná 

ocelohliníková nosná konstrukce, na níž se střídají velké prosklené plochy v hnědé 

barvě a bílé velkoplošné betonové panely. Bohatě členěný obrys vychází 

z půdorysně nestejných jednotlivých podlaží.   

 Stavba Paláce kultury začala v roce 1976 a 2. dubna 1981 prezident Gustáv 

Husák přestřihl symbolickou pásku. První akcí, jež se v „Pakulu“, jak se lidově nové 

dominantě pankrácké pláně brzy začalo říkat, odehrála, byl 16. sjezd KSČ. Poté 

následovala řada jednání politických, společenských a vědeckých organizací, 

konference, estrádní divadelní a filmová představení, plesy, výstavy výtvarných děl, 

přednášková činnost atd. Pamatováno bylo i na oddech: restaurace Panorama, 

kavárna Vyšehrad či noční klub Krystal nabízely své prostory k příjemně (a chutně) 

strávenému odpočinku, sadová a parková úprava okolí, výtvarně pojaté promenády a 

výhledy na Prahu vybízely k romantickým procházkám pod letním nebem…  

 Velikost stavby je úctyhodná. Pojala do sebe velký jednací sál o kapacitě 2760 

míst, společenský sál s 1030 místy, osmnáct dalších sálů, padesát salónků, celkem 

se Palác kultury sestával z 2350 místností (včetně technického zázemí, 

gastronomických provozoven apod.). Zastavěná plocha činila 34 800 m2, obestavěný  

objem byl 780 000 m3, takže, pro srovnání, Obecní dům by se vešel do Paláce 

kultury víc než pětkrát…   

 Budova se měla stát stěžejní dominantou plánované přestavby města, 

obrazem epochy rozvinutého socialismu. Jeho posláním bylo sloužit jako víceúčelové 

politické, společenské a kulturní zařízení celostátního a mezinárodního významu 

                                                 
38 Viz článek Adama Maršála, Adresa: Kongresový palác, Praha (dříve Palác kultury), MF DNES, 

14.11.2002, s. 26.   
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(jedno z největších svého druhu v Evropě), a tomu byl podřízen ideově politický a 

kulturní obsah architektonicko-výtvarného řešení interiérů i exteriérů.  

 I v této architektonické realizaci mělo velký význam umělecké dotvoření 

stavby. Na exteriérech i interiérech spolupracovali tvůrci ze všech oblastí výtvarného 

umění, které bylo již od počátku práce architektonickým týmem koncipováno jako 

výrazný prvek, který se úplatní v hlavních prostorách celého objektu. Bylo to dáno 

skutečností, že vládní vyhlášky a stavební zákon určovaly povinně vyčlenit část 

z celkových finančních nákladů (max. 3 %) na výtvarnou výzdobu. V případě Paláce 

kultury to bylo závratných 25 milionů Kčs. Většina výtvarných děl byla získána 

konkurzem od preferovaných umělců, některá byla zakoupena ad hoc a jiná 

provedena na konkrétní zakázku; není třeba dodávat, že zasloužilí a národní umělci 

měli přednost.  

Na vyhlídkové terase exteriéru dominovala hlavní plastika Radostný den od 

sochaře Jana Hány, bronzový dvojportrét znázorňující ženu a dívku s květy 

v nadživotní velikosti, symbolizující rozkvět nového života. Sousoší původně 

spočívalo na čtyřapůlmetrovém podstavci ze žuly a ideově vyjadřovalo oslavu 

socialistické doby. Hána rovněž několika menšími bronzovými plastikami dívek 

vyzdobil vnitřní prostory. Exteriéry doplňovaly kamenné prameníky od Slavoje Nejdla 

(„Čtyřlístek“), Jiřího Kryštůfka a Jiřího Vystrčila. V hlavním sále bývaly varhany, které 

bylo možno zakrýt výtvarně pojatými vraty, které navrhl slovenský sochař Jaroslav 

Kočiš (před vraty ještě visela unikátní opona od Aloise Fišárka a Ivy Slavíčkové). To 

však byly jediné sochařské realizace v rámci celé stavby, více se uplatnily jiné 

výtvarné obory.   

V sálech byly položeny koberce od Hany Blažkové, v Komorním sále visely 

závěsy Jaroslava Červeného, v Konferenčním sále závěsy Hany Vajceové, doplněné 

dřevěnými reliéfyod Kláry Patakiové. Oponu Společenského sálu navrhl Martin 

Sladký. Reprezentační prostory dotvářely gobelíny Věry Drnkové – Zářecké, Rudolfa 

Riedlbaucha, Cyrila Boudy, Jana Baucha a dalších nebo tapiserie Josefa Müllera, 

Jiřího Švece, Hany Lendrové aj. Interiéry dále zdobily keramické stěny Jana 

Hausnera, Václava Dolejše, Marty Teberiové a Mileny Velické, skleněné stěny 

salónků Stanislava Kostky a Květy Hamzíkové, skleněné vázy Ludviky Smrčkové, 

světelný objekt Vladimíra Procházky, skleněný paravan od Jany Míčkové. Nechyběla 

ani skleněná plastika Libenského a Brychtové ve foyeru sjezdového sálu.   
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Součástí Paláce kultury byl depozitář obrazů a grafik protežovaných malířů 

(Brož, Fišárek, Paderlík, Souček, Riedlbauch, Jiránek, Jíra ad.), jež byly zakoupeny 

přímo z ateliérů a buď zůstaly v depozitáři, nebo ozdobily  kanceláře a chodby.  

Po Listopadu 89 se Palác kultury, jeden z hlavních architektonických                    

a výtvarných symbolů období normalizace 70. let, stal majetkem magistrátu. V roce 

1995 se příspěvková organizace Palác kultury změnila na akciovou společnost 

Kongresové centrum Praha, v níž jediným akcionářem zůstalo město. Nová firma se 

snažila o změnu image, Kongresové centrum se mělo stát moderním víceúčelovým 

objektem pro kongresy a konference, kulturní i sportovní pořady, avšak bez 

politického podtextu, s kterým podobné akce byly za minulého režimu neodmyslitelně 

spjaty. V průběhu 90. let se zde konaly koncerty Pražského jara a mezinárodních 

pěveckých hvězd, několik let se ve Sjezdovém sále hrál nejúspěšnější český muzikál 

Dracula, funguje tu Casino Admiral Bohemia, většina kanceláří je pronajatá a zisk z 

nájemného tvoří důležitou část rozpočtu firmy.      

V letech 1998 – 2000 proběhla rozsáhlá modernizace za tři miliardy korun             

a areál se rozrostl o novou budovu, která slouží z poloviny jako hotel (Holiday In 

Prague), z poloviny pro administrativní účely. Nešlo o žádnou zásadní rekonstrukci 

nebo přeměnu Kongresového centra, byla to „menší nutná oprava“. Modernizace se 

prováděla kvůli výročnímu zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové 

banky, které se uskutečnilo v září 2000. Podobná akce se v Praze konala ještě 

jednou, summit NATO v listopadu 2002.   

Změna politického režimu a statutu Kongresového centra na komerční firmu, 

stejně tak modernizace výrazně poznamenaly i se stavbou spojená výtvarná díla. 

Předně na svém prominentním místě nezůstala plastika Radostný den. Nebyla 

přesunuta do depozitáře, jak by se dalo čekat, ale na nové místo v rohu pozemku 

Kongresového centra, za administrativní budovu, kde skrytá za garážemi není příliš 

na očích.  

Někteří noví nájemci kongresových prostor si nepřáli ponechat umělecká díla 

na původních místech a nechali je uložit do depozitáře: to je případ tapisérie                     

H. Vajcové v Nočním klubu, z něhož se stalo Casino Admiral, maleb na dřevě 

v bývalém Mládežnickém klubu nebo opony ze Společenského sálu. Varhany ve 

sjezdovém sále zakoupila soukromá firma, ale o vrata neměla bohužel zájem. Jiným 

případem jsou štukové stěny v některých salóncích, jež se novému nájemci nelíbily, 
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a proto byly zakryty sádrokartónem. Gobelíny a tapisérie, obrazy a grafiky atd. 

většinou zůstaly, jen občas se půjčují galeriím.  

Zmíněná rekonstrukce a dostavba z let 1998 – 2000 byla, podle ing. arch. 

Josefa Karlíka, člena původního autorského týmu, naprosto nezvládnutá z hlediska 

project managmentu a ingeneeringu39, velké problémy se nakupily kolem studií a 

posudků, projekty nebyly finančně omezeny a až po jejich předložení se začalo škrtat 

ve výdajích… Navíc v původní budově nedošlo ani k úplné výměně zastaralých 

technologií, protože dostavba stála o čtvrtinu víc než se předpokládalo a na další 

zamýšlené opravy již nebyly peníze. A tak se v dohledné době Kongresové centrum 

nevyhne další dílčí rekonstrukci interiérů. Stojí za zmínku, že firma KCP má stále 

dvoumiliardový dluh, který si s sebou nese ještě z doby první rekonstrukce. KCP si 

sice vydělá na provoz, ale dluh umořuje velmi pozvolna (odhad oddlužení až v roce 

2014). V současnosti město hledá strategického partnera, kterému by prodalo část 

akcií firmy KCP nebo nabídlo dlouhodobý pronájem, který by dál úspěšně rozvíjel 

činnost Kongresového centra.“ 40   

 
 
Národní divadlo a Nová scéna (Významné realizace VI) 
 
Historie rekonstrukce a dostavby ND 

V Národním divadle se nepřetržitě hrálo celých 93 let, než se stav budovy a 

techniky zhoršil natolik, že se běžný divadelní provoz stal prakticky nemožný. Už od 

třicátých let nedostatečné prostory divadla, situovaného na stísněné parcele mezi 

frekventovanými městskými komunikacemi, přinášely obtíže pro jeho každodenní 

provoz, a tak v roce 1934 byla historická budova poprvé doplněna o novou, 

železobetonovou správně-technickou dostavbu podle návrhu Vladimíra Wallenfelse, 

umístěnou na protilehlé straně Divadelní ulice. Dílčí úpravy proběhly i u samotné 

historické budovy, např. opravení fasády (1922), rekonstrukce ústředního vytápění 

                                                 
39 Podle osobního názoru ing. arch. Josefa Karlíka.  
40 Viz článek Město prodá kongresový palác, Lidové noviny, 16. ledna 2007, dostupný online:  

http://lidovky.zpravy.cz/mesto-proda-kongresovy-palac-djk-/ln_praha.asp?c=A070116_092508_ln_praha_znk  
S Kongresovým centrem je ta potíž, že případný investor na sebe bude muset vzít nemalé závazky 
a náklady: KCP se topí v dluzích a budova bude potřebovat další jistě nákladnou rekonstrukci 
interiérů. Ovšem z kongresové turistiky Praze plynou nemalé zisky (v řádech stamilionů korun 
ročně), takže město bude muset pečlivě zvážit, jakou formu bude mít vstup případného investora do 
KCP.   
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(1932), přestavba foyeru na I. galerii (1959), avšak ke komplexní rekonstrukci nikdy 

nedošlo. Po druhé světové válce navíc většina technických zařízení postupně dožila 

a část z nich byla v havarijním stavu. Rovněž interiér a exteriér historické budovy 

vyžadoval celkovou rekonstrukci. Přesto uběhlo ještě třicet let, než se Národní 

divadlo dočkalo své obnovy, aby mohlo zůstat hlavní českou scénou.  

Národní divadlo vyžadovalo jednak rekonstrukci, jednak dostavbu. Oba dva 

problémy se řešily souběžně.  

Jak by mělo vypadat dořešení okolí divadla, jako první navrhl architekt 

František Maria Černý v roce 1942. O deset let později studenti AVU pod vedením 

profesora Jaroslava Fragnera podali reálný projekt na řešení dostavby, který ukázal, 

s jakými problémy se architekti budou muset vypořádat. V letech 1958 – 1959 se 

uskutečnila soutěž na architektonicko – urbanistické řešení zástavby Národního 

divadla, která sice vzbudila velký zájem architektů, ale nepřinesla žádný zajímavý 

výsledek. Druhá veřejná soutěž, tentokrát pojata jako studijní, byla vypsána v červnu 

1962 a návrhy se hodnotily podle základní koncepce. V druhé fázi soutěže byl 

nejvýše oceněn návrh Bohumila Fuchse a doporučil se k realizaci. V roce 1965 byla 

ustavena ideová rada jako poradní a dohlížecí orgán ministerstva školství a kultury 

pro dostavbu Národního divadla a o rok později Fuchsův ateliér rozpracoval 

objemovou studii, kterou rada posoudila s řadou výhrad. Roku 1971 měla proběhnout 

revize původní objemové studie, avšak Bohuslav Fuchs zanedlouho zemřel a jeho 

syn a spoluautor projektu Kamil Fuchs se vzdal svých autorských práv, které  přešly  

na Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). 

Od padesátých let, paralelně ke snahám o dostavbu Národního divadla, se 

řešil koncept celkové rekonstrukce historické budovy, nacházející se v havarijním 

stavu. Studie spadala pod kompetenci SÚRPMO, architekti Zdeněk Vávra 

a František Flašar s kolektivem vypracovali základní postup rekonstrukce, který byl 

dále dotvořen z hlediska památkové koncepce, provozních požadavků a stavebního 

stavu budovy. V rámci diskuze o rozsahu, podobě a konečném cíli rekonstrukce 

zvítězil názor preferující rozsáhlé změny ve prospěch nejmodernějších podmínek pro 

provoz divadla; zamítnuty byly úvahy o zachování a zakonzervování původního 

stavu. Dalším podstatným rysem rekonstrukce bylo vnitřní provozní propojení celého 

jevištního zázemí, tedy všech tří budov – Zítkovy, Schulzovy a Prozatímního divadla.      

Dále bylo třeba restaurovat všechny umělecké předměty a nástěnné malby 

v divadle. Technický stav inženýrských sítí byl natolik katastrofální, že bylo nutno 
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provést jejich nové řešení a celkovou výměnu. Jeviště mělo být vybaveno nejnovější 

technologií a naléhavou potřebou bylo vytvoření dostatečného divadelního zázemí 

(šatny pro herce a orchestr). Vlastní technická zařízení divadla našla místo v nových 

dvoupodlažních suterénních prostorách pod Národní třídou. Rozsáhlé úpravy se 

týkaly celého divadla, jak vnějšku, tak vnitřních konstrukcí, včetně architektonických 

detailů, a jeho zařízení a vybavení.  

Projektový úkol schválilo ministerstvo kultury v roce 1973 a vzápětí byly 

zahájeny práce na úvodním projektu vlastní rekonstrukce. Ústřední investorem byl 

Národní výbor hl. města Prahy, zastoupený generálním ředitelstvím Výstavby hl. 

města Prahy, přímým investorem organizace Výstavba účelových staveb.  

 Tentýž rok objednalo Národní divadlo u SÚRPMO novou objemovou studii 

dostavby areálu ND, kterou byl pověřen Pavel Kupka. V průběhu let 1966 – 1973 se 

díky novým požadavkům divadla změnila urbanisticko-architektonická koncepce, 

jejímž základním principem bylo, že historická budova divadla a dostavba okolí 

budou tvořit jediný architektonický celek, avšak historická budova bude složkou 

dominující. Nová urbanistická koncepce Pavla Kupky počítala s areálem dostavby 

mezi bývalým Voršilským klášterem, Národní třídou, Ostrovní ulicí a Divadelní ulicí, 

který byl rozdělen na prostor veřejné zahrady přilehlého Voršilského kláštera a na 

kamenné náměstí mezi třemi samostatnými objekty, určenými pro Novou scénu, 

restaurační a provozní budovu. Po celé ploše areálu dostavby byly vybudovány 

suterény, do nichž se přemístily všechny pomocné provozy včetně zásobování a 

parkoviště a v nadzemních objektech se tak mohly rozvinout společenské a vlastní 

divadelní provozy.    

Projektový úkol zpracoval SÚRPMO v květnu 1975, v lednu 1976 bylo vydáno 

územní rozhodnutí pro dostavbu, téhož roku vláda ČSSR rekonstrukci a dostavbu  

schválila a uvolnila potřebné finanční prostředky, práce na prováděcích projektech 

začaly v roce 1978. V lednu tohoto roku byla ustavena nová komise městského 

výboru KSČ, která vrcholově řídila a koordinovala rekonstrukci divadla a dostavbu 

okolí po celé zbývající období.  

 V roce 1980 byl kvůli technickým a konstrukčním problémům změněn 

generální projektant dostavby: místo SÚRPMO se jím stal Projektový ústav hl. města 

Prahy s hlavním projektantem Karlem Pragerem. Projektový ústav zrevidoval 

dosavadní postup přípravy dostavby (SÚRPMO zůstal generálním projektantem 

historické budovy) a změnil její plány.  
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  Stavební práce a rekonstrukce poté probíhaly celkem plynule, podle plánu a 

časoprostorového harmonogramu, takže slavnostní otevření obnoveného divadla 

proběhlo v den stého výročí zahájení provozu (po požáru) 18. listopadu 1983, a to 

Smetanovou operou Libuše. Československá kultura získala zrekonstruovaný, 

zmodernizovaný a dostavěný národní divadelní svatostánek, první scénu, která plní 

svůj účel a poslání dodnes, třebaže díky katastrofání finanční situaci české kultury 

nedokáže většinou překonat provincialitu a dostat se na mezinárodní úroveň.   

 

Nová výtvarná díla v historické budově ND  

 V rámci rekonstrukce historické budovy  bylo nutno v hledištní části zlepšit 

provoz a vybavení pro diváky vytvořením šaten, bufetů, kuřáren. V části provozní 

bylo nově vybaveno hlavní jeviště a připojeno zadní jeviště s kazetovou točnou jako 

další jevištní a hlavně manipulační plocha. V historické budově byly ponechány jen ty 

místnosti, které slouží přímo vlastnímu provozu představení, ostatní provozní části se 

přemístily do podzemí. V celém Národním divadle znamenala rekonstrukce náročnou 

restituci nástupních prostorů, foyerů, schodišť, restaurování interiéru a exteriéru, 

dotýkala se také uměleckých děl a umělecko-řemeslného zpracování jednotlivých 

detailů. Po doplnění stavebních konstrukcí v Zítkově části a vybudování nových  

v budově bývalého Prozatímního divadla a Schulzova domu (z nichž zůstaly de facto 

jen obvodové zdi) se uskutečnila etapa zabudování a instalace inženýrských sítí, 

následovalo úplné restaurování a rekonstrukce původního stavu interiéru hlediště, 

vznikly nové prostory pro přístup veřejnosti.  

 Nesměla chybět ani nová výtvarná díla. Jejich návrh vycházel ze skutečnosti, 

že Národní divadlo samo je uzavřené výtvarné dílo, a proto se o výtvarném 

malířském a sochařském doplnění uvažovalo jen v souvislosti s nově vzniklými 

prostorami  

 Již na konci padesátých let byl nově vzniklý foyer I. galerie doplněn sedmi 

obrazy Vincence Beneše na téma české krajiny. Řada nových děl přibyla až 

s rekonstrukcí.    

V šatně diváků pod vstupním vestibulem je vyhrazeno na čelních stěnách  

haly místo pro bysty Josef Zítek od Marty Jiráskové – Havlíčkové a Josef Schulz od 

Emila Hallmanna. V kuloáru přízemí proti hlavnímu vstupu své místo našla bronzová 

pamětní deska od Miloše Zeta, připomínající rozhodující data budování ND. Ve 

vstupním prostoru pro zaměstnance je na podestě schodiště umístěno lyrické 
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bronzové figurální sousoší Píseň o mé vlasti, stojící na mramorovém podstavci, jehož 

autorem je Jan Hána. V kuřárně na I. balkoně stojí čtyři bronzové vázy vytvořené 

Jiřím Kryštůfkem. Mezi zastoupené malíře patří Karel Souček, František Jiroudek a 

Stanislav Ježek, jejichž  obrazy na náměty divadelního prostředí zdobí místnosti pro 

občerstvení. V šatně diváků našla umístění leptaná skla tvořící boční závěry 

šatnového prostoru od Adriany Šimotové. Pro divadlo byla navržena nová svítidla – 

lustry od Zdeňka Vávry a Vladimíra Gleicha. Také provozní prostory jsou ve 

významnějších interiérech doplněny výtvarnými díly. V pracovně šéfa činohry je 

goblén Činohra, který vytvořil Radomír Kolář, v pracovně ředitele ND visí goblén 

Opera od Věry Drnkové.   

 

Architektonické řešení a výtvarné dotvoření dostavby ND   

Dostavba okolí Národního divadla byla pojata jako úprava celého městského 

prostoru na Národní třídě a v úseku vltavského nábřeží od Jiráskova po Karlův most. 

Byly upraveny komunikace, u veřejného osvětlení navrženy nové osvětlovací stožáry 

a svítidla, provedeny rekonstrukce a opravy fasád okolní zástavby…  

 Základním smyslem dostavby areálu Národního divadla bylo zajistit technické 

zázemí historické budovy, a dále vytvořit komplex zařízení a služeb, které divadlo 

potřebuje jako instituce.  

A tak v prostoru bývalých Chourových domů vyrostl soubor tří vzájemně 

propojených budov, z nichž první, nejblíže historické budově, slouží jako 

administrativní část provozu s hlavními zkušebními sály, druhá stavba je 

koncipována jako restaurace se snack barem a kluby pro zaměstnance divadla, a 

konečně v budově, postavené souběžně s Národní třídou, je umístěna Nová scéna, 

která umožňuje představení činohry, komorní opery nebo Laterny magiky.  

Nová scéna měla podle prvních plánů fungovat jako víceúčelový společenský 

sál pro slavnostní akce a jako výstavní galerie, avšak vláda v roce 1981 rozhodla o 

změně funkce objektu na divadelní scénu malých forem. Autorem nového návrhu 

budovy byl Karel Prager. Vzhledem k tomu, že se na vnitřní architektonické realizaci 

podílel Josef Svoboda, bylo divadlo koncipováno jako budoucí scéna Laterny 

magiky. Když se během provozu ukázalo, že Nová scéna nevyhovuje pro 

experimentální tvorbu Národního divadla a opera do něj kvůli horší akustice umístěna 

být nemůže, nastěhovala se sem Laterna magika a od roku 1992 je to její domovská 

scéna (předtím sídlila v paláci Adria a v Paláci kultury).    
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Sedmipodlažní budovy areálu jsou řešeny s pravidelnou konstrukční 

modulovou strukturou, kterou vytváří ocelový skelet. Pro šikmou část fasády budov 

autoři použili panelový plášť hliníkové konstrukce a s lamelami z téhož materiálu, 

svislou část tvoří rastrová stěna z ocelových profilů, do nichž jsou osazena dvojskla 

v hliníkovém rámu. Součástí obvodového pláště se staly hliníkové obklady horní i 

spodní plastické římsy. Prostor divadelního náměstí po okraji lemují vyrovnávací 

schodiště, podél bloku restaurační budovy vede cesta do zahrady bývalého 

Voršilského kláštera. Oba tyto prostory jsou opticky propojeny prosklenou fasádou 

restauračního objektu. Podzemní část dostavby vytváří společnou podnož pro 

všechny nadzemní budovy  a nezastavěný úsek střechy tvoří plochu náměstíčka. 

Zřejmě nejdůležitějším výtvarným prvkem dostavby je fasáda Nové scény, 

která má dvojí charakter, odpovídající dvěma jejím částem – jednak vstupním 

prostorům, jednak hledišti a jevišti. Foyerovou část, navazující na restaurační a 

klubové prostory, Prager pojal jako terčovou stěnu z velkoplošných skleněných tabulí 

z bezpečnostního kaleného skla, která je pohledově otevřená do prostoru Národní 

třídy a architektonické řešení interiérů se promítá do exteriérů. Fasádu rozšířené 

části vytvořil Prager ve spolupráci se Stanislavem Libenským – použili vrstvený plášť, 

jehož vnitřní stranu tvoří systém „feal“, který uzavřeli obkladem z kamenných desek 

ze zeleného mramoru. Před kámen je předsazena stěna z foukaných tvarovaných a 

dutých skleněných krychlí, středově uchycených. Vlastní hmota sálu evokuje 

skleněný krystal kontrastující s neorenesanční fasádou historické budovy. 

 Oproti jiným významným architektonickým realizacím, v případě dostavby 

Národního divadla vznikla situace, ve které se začlenění výtvarných děl řešilo až 

v době samotné stavby. V ideálním případě bývají výtvarná díla nedílnou součástí 

architektonického konceptu jak v exteriéru, tak interiéru, avšak v tomto případě 

projektové a organizační problémy neumožnily držet se obvyklé praxe.  

V exteriéru prostoru náměstí nechává vyznít výtvarný artefakt fasády 

historické budovy Národního divadla. Svojí parterovou úpravou broušené žulové 

dlažby působí střízlivě a barevně se v něm uplatňuje bronzové zbarvení skleněných 

ploch. Tato barevná  atmosféra sjednocuje účin prostoru též v interiéru, kde se 

prodlužují v zasklených plochách exteriérové průhledy. V interiérech budov dostavby 

jsou použity kovové světelné mřížky a dřevěné kazety, kamenné a dřevěné obklady 

doplňují keramické a kamenné podlahy a kobercové krytiny. 
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 Za hlavní výtvarné dílo v prostoru náměstí lze považovat sochu nazvanou 

Znovuzrození  od Josefa Malejovského umístěnou na soklu podle návrhu Vratislava 

Růžičky. Socha je situována do pohledového těžiště prostoru, na výškový zlom 

náměstí a terasy, a svou siluetou jej dramatizuje ze všech pohledových úrovní. 

Bronzová socha je zasazena na kamenný sokl, který vyrůstá z geometrie dlažby 

celého prostoru.  

Do exteriéru náměstí je dále vkomponována mříž od Štefana Malatince, 

pohledově uzavírající Voršilskou zahradu. Vertikální členění plochy mříže kovovými 

články odpovídá způsobu ztvárnění celého prostoru.  

 Ve Voršilské zahradě můžeme vidět figurální sousoší Rozhovor, jehož 

autorem je Stanislav Hanzík. Sedící muž a pololežící žena, odění v tunikách, 

symbolizují dialog mezi mládím a stářím. Horizontálně rozložená hmota sousoší je 

vytesána do pískovce, asymetrické umístění plastiky v prostoru zahrady je dílem 

Pavla Kupky a Otakara Kuči, kteří vytvořili i výtvarné detaily zahradní a doprovodné 

architektury.  

 Ve vestibulu propojujícím v parteru vstupní halu Nové scény a restaurační 

prostory, stála bronzová plastika Píseň rodné země od Miloše Axmana. Na nízkém 

kamenném soklu autor ztvárnil sedící ženu s květinami v ruce, naslouchající  hudbě 

domoviny. Axman sochu zpracoval do kulového siluetárního prostoru tak, aby hlava 

figury byla situována v pohledové rovině.  

 Součástí exteriérových pohledů je též obraz Svět divadla od Jiřího Karmazína, 

umístěný v přízemí provozní budovy. 

 V interiérech restaurační budovy jsou komponovány do prostorů skleněné 

prvky Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Skleněné výplně v kazetovém stropu 

restaurace jsou dílem skláře Františka Víznera. 

 Ve foyeru Nové scény, propojeným do klubové části salónků restaurační 

budovy, našly na čelní stěně nosných věží své místo dva figurální bronzové reliéfy 

Jana Simoty s názvy Umění boje a Umění radosti. Ideová náplň byla diktována 

tradiční tematikou „ humánního poslání umění v socialistické společnosti“.  

 Hlavní foyer je nejvýznamnější interiér divácké části. Výtvarné dotvoření 

stropu od Karla Pragera přechází do svislých ploch stěn a vymezuje boční stěnu 

s obrazem Česká krajina (znázorňující soutok Labe a Vltavy) od Františka Jiroudka. 

Světelný objekt Pavla Hlavsy a Jaroslava Štursy, zavěšený do celého vertikálního 

prostoru kruhového schodiště, vhodně a výrazně tento prostor ozvláštňuje.     
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 Původní emblém, předsazený před velkou skleněnou plochu stěny foyerů, a 

průčelí vstupu do Nové scény, včetně pamětní desky v zádveří vchodu vytvořil 

Zdeněk Kolářský ve spolupráci s architektem budovy. Skleněnou vitráž v průchodu 

z ulice Ostrovní na náměstí vytvořili skláři Benjamin Hejlek a Stanislav Kostka.   

 Všechna výtvarná díla mají umocňovat a sjednocovat architektonickou 

koncepci všech budov a objektů dostavby Národního divadla.   

 

Současnost 

 Ač od generální rekonstrukce a dostavby Národního divadla uplynulo téměř 

čtvrt století, žádná větší oprava není plánována. Objekty areálu ND se průběžně 

opravují dle finančních prostředků s důrazem na historickou budovu. Současně je 

nachystána rekonstrukce jejího pláště, včetně poslední etapy rekonstrukce Trigy a 

zlaté korunky na střeše. 

Po Listopadu 89 se měnily majetkoprávní vztahy týkající se uměleckých děl, 

v rámci restituce byla řádu Voršilek vydána zahrada s plastikou Rozhovor.  

Axmanovu sochu Píseň rodné země si do budovy THEMOSu přestěhoval 

ředitel Michael Petrův, avšak dílo má stále v evidenci majetku Laterna magika – od 

roku 2002 probíhá v této záležitosti právní spor.   

Když se v Nové scéně zabydlela Laterna magika, z venkovní části Nové scény 

byl v roce 1992 odstraněn název Nová scéna, který se vrátil zpět Národnímu divadlu 

a byl připevněn emblém s nápisem „LATERNA MAGIKA“.  

Co naopak zůstalo nezměněno, jsou oba Simotovy reliéfy z bronzu ve třetím 

foyeru, stejně jako stěna Česká krajina ve čtvrtém foyeru. 

Po roce 1990 se odstraňovaly některé obrazy a desky z interiéru historické 

budovy Národního divadla. Tato díla skončila v divadelním depozitáři, obsahujícím 

kromě nich velkou sbírku darů a děl z éry socialismu. Převážná většina uměleckých 

předmětů ale zůstala na svém místě, kde si je návštěvník může i dnes prohlédnout. 

Pokud jde o plastiku Znovuzrození od Josefa Malejovského, Národní divadlo ji  

v roce 1990 muselo nabídnout rodině autora, která ovšem převzetí sochy odmítla, a 

proto je dosud umístěna na piazzetě. To poněkud komplikuje umístění Boudy, 

dočasné scény ND, která v posledních letech na konci sezóny přináší netradiční 

představení mimo standardní repertoár. Nově jmenovaný ředitel Národního divadla 

(od dubna 2007), dr. Ondřej Černý, by rád pro tyto účely získal zpět Novou scénu, 

která by se tak po delší době opět navrátila k původnímu využití z osmdesátých let.  
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ZÁVĚR 
Po roce 1989 

Fuck the KSČM 

 Prvního ledna 1990 občany přivítal nový československý prezident Václav 

Havel v tradičním novoročním projevu slovy: „Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v 

tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země 

vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak 

věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že 

jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země 

nevzkvétá...“41    

 Tímto historicky významným projevem definitivně skončilo jedno období 

českých dějin, období nikterak slavné, období komunistického totalitního státu, avšak 

o nic méně významnější než kterákoli jiná perioda. Čtyřicet let žili lidé v nesvobodě 

a politickém útlaku, podobně jako například ve středověku ve feudálním nevolnictví 

nebo ještě dříve v otroctví, které existovalo ve Velkomoravské říši.42 Každá epocha 

s sebou přináší specifické politické zřízení, ekonomiku, právo, náboženství, kulturu a 

„ducha doby“ (příslovečný Zeitgeist), a to je třeba respektovat a posuzovat jako fakt, 

který slouží jako základ pro další analýzy. 

 Někteří občané by jistě rádi vymazali oněch „čtyřicet let“ ze své paměti či ještě 

lépe z dějin a pokládají je za údobí naprostého hospodářského a mravního úpadku. 

Další zase prohlašují „Zakažme komunisty!“, případně nosí trička s potiskem „Fuck 

the KSČM“, protože podle nich jsou komunisté zločinci. Nejsem příznivcem takových 

líbivých hesel, které jsou stejně falešné jako „se Sovětským svazem na věčné časy“, 

jen polarita názoru má opačné aritmetické znaménko; skutečnost je vždycky 

mnohem složitější,43 a je třeba si to uvědomovat. 

 Autorem potisku trička je výtvarník David Černý, který se v roce 1991 proslavil 

ještě coby student AVU svérázným přemalováním smíchovského tanku č. 23 

(národní kulturní památky a symbolu Rudé armády) narůžovo, a tím jej ironicky 

znehodnotil a demystifikoval. Byl to akt stejně symbolický a možná stejně významný 
                                                 
41 Novoroční projev prezidenta ČSSR Václava Havla, Pražský hrad, 1. 1. 1990. Text dostupný online: 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=327_projevy.html&typ=HTML  
42 Viz heslo ve Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrokářství  
43 Na tomto místě musím zmínit skutečnost,  že díky komunistům máme např. špičkovou předškolní 
výchovu dětí, zorganizovanou nejlépe na světě, nebo že v Československu neexistovala zvláštní 
sociální bytost „žena v domácnosti“, která stála u druhé vlny feminismu; plná zaměstnanost žen byla 
u nás programovou samozřejmostí. A tak by se dalo pokračovat...  
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jako Havlův projev. Protože však stále platily zákony z doby socialismu, musel být 

tank uveden do původního stavu, načež skupina poslanců Občanského fóra tank 

natřela narůžovo znovu. Dnes je, stále růžový, vystaven ve Vojenském technickém 

muzeu ve středočeských Lešanech44.    

 I v dnešní době probíhá spor nejen o komunistickou minulost, ale též o její 

dědictví v přítomnosti. Zkoumáme, kdo byl nebo nebyl agentem Státní bezpečnosti 

(StB), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), některými považovaná za 

zločinnou organizaci, je parlamentní partají a udržuje si stabilní voličskou základnu 

poskytující 13 – 15 % hlasů, a mnoho uměleckých památek „minulého režimu“ 

umístěných v pražské architektuře zůstává na svém místě, každodenně se s nimi 

setkáváme a ptáme se: „Co s nimi?“ 

 

Zápas s minulostí 

 Za komunistické éry pochopitelně nevznikaly jen politické pomníky, avšak 

otázka „Co s nimi?“ se týká především jich. Většina ostatních děl, které nemají 

vysloveně funkci propagace komunistické ideologie, byla shledána přijatelnými a více 

či méně hodnotně doplňují svoje okolí dodnes. Jiné to bylo s postavami 

revolucionářů, politických vůdců, kulturních činitelů, sovětských vojáků, s alegoriemi 

zářných zítřků, socialistického míru, československo – sovětského přátelství, 

hrdinných budovatelů atd. S těmito všemi plastikami se muselo po „sametové 

revoluci“ nějak naložit, protože symboly normalizace a zločinného politického režimu 

nemohly zůstat jen tak bez povšimnutí.  

 Ovšem na otázku po zachování pomníků, spjatých s politickými kulty, není 

odpověď jednoznačná. Její složitost je dána různorodým charakterem výpovědi 

pomníku, který je současně uměleckým dílem stejně tak jako politickou agitační 

reklamou nebo kultovním místem. Je pochopitelné, že pádem státního režimu 

ztrácejí pomníky, které postavil, svoji legitimitu a de facto právo na existenci. Přesto 

je nutné se zamyslet nad tím, jakou historickou a uměleckou hodnotu daná socha 

má, jak komunikuje se svým prostředím, co a jak symbolizuje a mnoho dalšího. 

Odstranění sochy není vůbec banální úkon, jak by se mohlo zdát, naopak je s tím 

spojena celá řada složitých otázek a aspektů, včetně finančních a právních. Proto 

                                                 
44 Viz homepage Vojenského technického muzea Lešany:  http://www.vhu.cz/cs/stranka/vojenske-

technicke-muzeum  
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přístup ke komunistickým sochám nebyl paušální, spíše se řešil každý případ 

jednotlivě, a navíc existovalo více způsobů, co se s konkrétní plastikou mohlo udělat.   

 Nejjednoznačnější asi bylo sochu úplně odstranit a uložit ji do depozitáře.                 

V Praze byl jako první odvezen z nábřeží Gottwald, pak dejvický Lenin, Milicionář                

z Vysočan, žižkovský Zápotocký, Fučík (před Výstavištěm) nebo Šmeral (před školou 

v Ďáblicích). Všechny tyto sochy byly v majetku hlavního města, a proto spadaly do 

kompetence Galerie hlavního města Prahy, která pečuje o řadu veřejných plastik, 

zajišťuje jejich údržbu a případné restaurátorské zásahy. Na počátku 90. let byly tyto 

demontované sochy soustředěny za Bílkovou vilou a posléze našly „místo 

odpočinku“ v pronajatém hangáru na letišti v Rané u Loun. 

 Odstraňování plastik z doby komunismu se opíralo o všeobecný konsenzus, 

ale ne vždy bylo všechno jednoduché. Rozsáhlá diskuze se vedla například ohledně 

pomníku politika a novináře Jana Švermy (1901 – 1944), jenž patřil k zakladatelským 

osobnostem KSČ v roce 1921 a také se podílel na protifašistickém odboji. K 25. 

výročí smrti Švermy byla v Praze u Štefánikova mostu (dříve Švermův) instalována 

jeho bronzová socha, jejímž autorem byl sochař Antonín Nykl. V listopadu 1999 byla 

socha z nábřeží převezena „k restaurování“. To se nelíbilo Českému svazu bojovníků 

za svobodu a dalším organizacím, které žádaly obnovení pomníku. Dílo bylo 

nakonec převedeno do majetku Městské části Prahy 1 a hlavní město vyšlo 

žádostem vstříc a souhlasilo s novým umístěním sochy Jana Švermy v areálu 

čestného vojenského pohřebiště na Olšanských hřbitovech. 

  Naopak je poměrně překvapivé, že nebyl odstraněn kupříkladu pomník 

maršála I. S. Koněva, velitele vojsk 1. ukrajinského frontu, který osvobodil 9. 5. 1945 

Prahu, na náměstí Interbrigády v Dejvicích; možná že se vzaly v potaz maršálovy 

zásluhy na svobodném Československu...  

 Demontované sochy končily v depozitářích, ale šlo je dokonce prodat; zájem 

byl především o Lenina. Například v Popradu prodali svého Lenina do amerického 

Seattlu za 13000 USD, jiného Vladimíra Iljiče z Nové Huti u Krakova koupilo 

stockholmské historické muzeum. I v českých zemích se Lenin (z Pardubic) dražil, 

ale málokdo byl ochotný dát statisícové sumy za bronzového revolucionáře...  

 Odstranění plastiky ale nebyl jediný způsob, jak se s ní vypořádat. Na příkladu 

růžového tanku jsme si ukázali, jak bylo možné takový symbol demytizovat a ironicky 

proměnit. Trochu jiným způsobem přistoupil neznámý „malíř“ k bílé soše Klementa 

Gottwalda, když její vztaženou ruku obarvil krvavou červení... 
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 Pokud sochy zůstaly ve veřejném prostoru, změnila se jejich výpověď. 

Přestaly být agitační reklamou a místo toho získaly funkci svědka doby a historického 

pramene bez politického působení. Samotná plastika mohla být ponechána, ale 

odstranil se z ní ideologický nápis (např. při zachování pomníků osvobození roku 

1945, i když byly z padesátých let), nebo naopak se k soše připojil vysvětlující text, 

uvádějící na pravou míru „zásluhy“ dotyčné osoby (Zdeněk Nejedlý v Litomyšli). 

Mohlo se rovněž změnit určení pomníkového areálu (Památník ostravské operace          

v Hrabyni z roku 1980  získal nové určení jako Muzeum člověka a války) a konečně 

mohl být pomník přemístěn na vhodnější místo, odpovídající mu tematicky (Jurij 

Gagarin v Karlových Varech se přesunul  z promenády na letiště), nebo se naopak 

plastika postavila na místo, kde není pokud možno na očích (Radostný den Jana 

Hány u Kongresového centra).   

 Jednotlivé plastiky potkal různý osud. Záleželo na tom, zda byly v majetku 

města, některé veřejné instituce nebo v soukromých rukách, zda se staly součástí 

restitučních řízení (pokud byla některá díla a místa „znárodněna“), každopádně vždy 

musela být respektována autorská práva k těmto dílům, jak vyplývalo z příslušných 

právních norem, a bylo tedy třeba většinou žádat o souhlas původního autora či 

pozůstalé, aby s plastikami šlo jakkoli nakládat, což byl někdy problém. Právní 

stránka je však natolik komplikovaná, že není možné se jí zde zabývat. 

    Za plastiky z doby komunismu nyní odpovídá Galerie hlavního města Prahy, 

jež mnohé z nich uchovává ve svých depozitářích a některé veřejně vystavené a 

jsoucí v majetku hlavního města spravuje. Národní galerie vlastní vesměs pouze 

studie a odlitky děl, případně školní práce výtvarníků, které získala přímo od autorů 

nebo z pozůstalostí (studie děl K. Pokorného, J. Malejovského, V. Makovského, M. 

Zeta, J. Hány, J. Laudy, K. Lidického a dalších). Má je uloženy rovněž v depozitářích.                     

V expozici ve Veletržním paláci je pouze skromná připomínka komunistického 

období, vystaven je obraz Aleny Čermákové Více vyrábíme, lépe žijeme, plastika 

Jaroslava Záhoře Pionýrka a sádrový model Stalina od Otakara Švece. Malý kout 

komunistického umění v expozici byl vytvořen v roce 2006, v letech 2000 – 2006 měl 

větší rozsah, ale současný ředitel NG Milan Knížák, zapřisáhlý antikomunista, o toto 

umění nemá pochopitelně zájem. A tak úlohu „trezoru vzpomínek“ převzalo 

soukromé Muzeum komunismu, které za vlastní peníze vybudovali podnikatelé 
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Američan Glenn Spicker  s Janou Kappelerovou v paláci Savarin v ulici Na Příkopě 

v roce 2001. Na nedostatek zájmu si pravděpodobně stěžovat nemůžou... 45  

 Komunistické dědictví tu s námi bude ještě dlouhá desetiletí. Dnes a denně se 

musíme vyrovnávat s odkazem minulosti, s plnou odpovědností a s maximálním 

pochopením kontextu, a nikoli paušálními odsudky, pohodlnými předsudky a líbivými 

hesly. Proto si myslím, že umělecká díla komunistického režimu by měla zůstat, kde 

jsou. Nejzprofanovanější díla byla odstraněna a prostřednictvím ostatních si místa 

zachovávají svoji identitu, kterou za desetiletí získala, a pomník je už pouze 

připomínkou jejich historie bez politicko-propagačního působení.    

 

Relikt průmyslové revoluce 

 Osobně se domnívám, že komunismus byl svojí ideologií, politikou                               

a formou hospodářství (industrialismem) reliktem devatenáctého století, posledním 

záchvěvem skomírající průmyslové revoluce, přežívající do 20. století. V podstatě šlo 

o velký historický omyl, dějinný experiment, který snad měl opodstatnění v Rusku po 

Velké říjnové socialistické revoluci, ale později a v jiných geopolitických podmínkách 

nemohl být úspěšný.  

 Základem komunistické ekonomiky byl těžký průmysl, sekundární sféra, která 

generovala největší objem prostředků. Masová industriální společnost vytvořila             

v 18. století nový typ pracovníka, průmyslového dělníka, který ve století následujícím 

početně převýšil zaměstnance v zemědělství. Dělník se stal rozhodující „výrobní 

silou“ a protože jeho životní podmínky a způsob práce v průmyslových aglomeracích 

často připomínaly novodobou formu otroctví,46 není divu, že na jeho obranu vystoupili 

vlivní teoretici, filozofové a později političtí vůdcové v čele se „svatou trojicí“47                      

K. Marxem, F. Engelsem a V. I. Leninem, kteří na dělnické třídě postavili nový 

společenský, politický a hospodářský řád. Marxismus průmyslovému dělníkovi zprvu 

možná pomáhal získat určité sebevědomí a zlepšení jeho sociálního postavení                       

a životních podmínek, avšak poté, co nastoupila „diktatura proletariátu“, v Rusku se 

                                                 
45 Webové stránky muzea: http://www.muzeumkomunismu.cz/cz_mission.html  
46 Standardní osmihodinový pracovní den, zaměstnanecká práva a výhody jsou de facto „vynálezem“ 

až 20. století, jako jeden z prvních tyto vymoženosti zavedl ve svých továrnách Henry Ford, třebaže 
za osmihodinový pracovní den dělnické organizace bojovaly již od 80. let 19. století (Svátek práce).    

47 Označení nemyslím nikterak ironicky, stačí si připomenout dvě věty z proslovu kulturního teoretika 
A. A. Ždanova: „Máme v rukou správnou zbraň k překonání všech obtíží, které nám stojí v cestě. 
Touto zbraní je veliké a nepřemožitelné učení Marxe – Engelse – Lenina – Stalina, vtělované v život 
naší stranou a sověty.“  
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chopil moci Stalin a marxismus (obohacený o leninismus) se stal ideologií, na níž 

bylo založeno státní zřízení, ukázalo se, že výsledkem je krutý totalitní systém, který 

svým občanům, včetně „pracující třídy“, nemůže přinést nic dobrého, jak to přesně 

vystihl Karel Čapek ve slavném textu Proč nejsem komunistou: „Viděl jsem bídu tak 

palčivou a nevýslovnou, ze mi zhořklo vše, čím jsem. (...) Tato všivá nelidská bída 

není nesena na štítě žádné strany; do těch strašných pelechů, kde není ani hřebík na 

oběšení, ani špinavý hadr na podestlání, křičí komunismus z opatrné dálky: tím je 

vinen společenský řád; za dva roky, za dvacet let zavlaje prapor revoluce, a pak... 

Jakže, za dva roky, za dvacet let? Což můžete tak lhostejně připustit, že se má 

takhle žít ještě dva měsíce zimy, ještě dva týdny, ještě dva dny? Buržoazie, která zde 

nedovede nebo nechce pomoci, je mi cizí; ale stejně cizí je mi komunismus, který 

místo pomoci přináší prapor revoluce. Poslední slovo komunismu je vládnout a 

nikoli zachraňovat; jeho velikým heslem je moc a nikoli pomoc... (zvýraznil 

P.Č.)“48  

 Od poloviny padesátých let se ale situace začala podstatně měnit, zpočátku 

zejména v USA. V roce 1955 zde počet „bílých límečků“ poprvé převýšil počet 

dělnických „modrých límečků“, ještě předtím výrazným milníkem bylo úspěšné 

sestavení fungujícího počítače (Mark 1, 1943). Byla to předzvěst radikální změny, 

doslova nové civilizace, jež se začala postupně šířit do celého světa. Informační 

civilizace, která nahrazovala tu průmyslovou, s sebou přinášela nové styly života, 

odlišné způsoby práce, novou ekonomiku, politické způsoby a kromě toho i změněné 

vědomí a (post)strukturální vnímání světa. Tzv. „třetí vlna“49 vedla za horizont 

standardizace, synchronizace, centralizace, byrokratizace a maximalizace, které 

představovaly typické znaky průmyslové společnosti. Lidstvo začalo procházet 

jednou z největších restrukturací ve své historii: „V současné době procházíme 

jedním z kulminačních bodů v dějinách, kdy se celá struktura lidského poznání opět 

otřásá změnami vyvolanými pádem starých bariér. Nedochází pouze k akumulaci 

fakt. Stejně jako dnes restrukturujeme společnosti a celé ekonomiky, totálně 

reorganizujeme produkci a distribuci poznatků a také symbolů potřebných k jejich 

                                                 
48 Čapek, Karel, Proč nejsem komunistou, Přítomnost 4. XII. 1924. Dostupné online:    

http://capek.misto.cz/komunista.html  
49 S tímto označením celosvětových změn přišli američtí futurologové Alvin a Heidi Tofflerovi ve své 

knize Nová civilizace: třetí vlna a její důsledky, Praha: Dokořán, 2001. „Třetí vlna“ je informační, 
v protikladu k první, „zemědělské“, a druhé, „průmyslové“.  



 

100 
 

sdělování.“50 Nová civilizace s sebou přináší principy demokracie, demasifikace, 

decentralizace, komplexnosti a heterogenity, na nichž je založena.  

 V těchto změněných podmínkách se marxismus-leninismus a koncept 

socialistického státu jeví jako nepatřičný přežitek minulosti, devatenáctého století. 

V Evropě se nový způsob života a myšlení začíná objevovat od 60. let. Zatímco 

v demokratických státech se mohl úspěšně rozvíjet, „východní blok“ byl dostatečně 

izolovaný a pod kontrolou, aby se nástup nové civilizace oddaloval, ale tlak byl příliš 

silný a uměle vztyčené bariéry mezi Západem a Východem se začaly v 80. letech 

nezadržitelně rozpadat...   

 Informační revoluce odsoudila industrialismus na smetiště dějin, a s ním i jeho 

ideologii, marxismus – leninismus. Mnohé problémy, na které reagoval, dnes 

neexistují nebo jsou marginální. Místo vzývání proletariátu musíme hledat nové formy 

sociální solidarity a „sociálního státu“ odpovídající 21. století, informační civilizaci. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Ibid., str. 31 – 32.  
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