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Tato práce se zabývá architekturou Josefa Pleskota z hlediska problematiky novostavby 

v historickém prostředí. K prezentaci přístupu Josefa Pleskota k historické architektuře bylo 

vybráno pět příkladů: nerealizovaný projekt obchodního domu Senquar na náměstí 

v Litomyšli, dostavba radnice v Benešově, průchod valem Prašného mostu v Jelením příkopě, 

rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli a zastřešení dvora Nostického paláce. Vybrané 

stavby pokrývají časové rozmezí od roku 1992 do roku 2009. Téma práce si vyžádalo studium 

publikací zaměřených na historickou architekturu a zároveň studium architektonických 

periodik zaměřených na současnou architekturu. Podstatná část textu o jednotlivých stavbách 

je věnována stavebnímu vývoji památky a popisu jejího kontextu. Popis historického vývoje 

stavby se proHná s popisem jejího aktuálního formálního působení. Formální působení stavby 

je porovnáváno s vlastním komentářem Josefa Pleskota, uvedeným většinou 

v architektonických studiích či doprovodných zprávách ke stavebním projektům. Každá 

stavba, která je v práci rozebírána, se vyznačuje odlišným přístupem k historickému prostředí. 

Všechny stavby spojuje architektovo specifické vnímání idey a materie v architektuře. 

V závěru práce jsou představeny různé směry v památkové péči. Jsou rozlišovány podle toho, 

jakou část architektonického díla při své ochraně upřednostňují - ideu či materii. Přístup 

Josefa Pleskota k historickému prostředí je pak analyzován na základě jeho vlastních názorů o 

smyslu architektury. V konečné části závěru je představen názor, který polemizuje 

s architektovým přístupem k historickému prostředí. 
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ANNO TATI ON 

This bachelor thesis deals with Josef Pleskot's architecture in relation to problems of new 

building in historie environment. Five examples are chosen to present Josef Pleskot' s attitude 

to historical architeeture: unrealized projeet of a shopping center Senquar at the Town Square 

in Litomyšl, Benešov Town Hall, passageway in Deer moat through the bridge rampart, 

reconstruction ofthe Litomyšl Palace Brewery and roofing ofNostický palace eourt. Chosen 

buildings range from 1992 to 2009. The topie of this baehelor thesis requested studing 

publications eoneerning historie arehiteeture as well as stud ing arehiteetural periodieals 

coneeming present arehiteeture. Essential part of text about eaeh building is eoneerned to its 

history and to the deseription of its eontext. Building historieal development is followed with 

deseription of its aetual formal impression. The formal image ofthe building is eompared to 

Josef Pleskot's own commentary, whieh is usually found in arehiteetural studies or reports 

following the projeet of building. Eaeh building, whieh is pereeived, is eharaeterized by the 

different approaeh to the historieal site. All buildings are eonneeted by the arehiteef' s speeifie 

understanding of the idea and materiae in arehiteeture. Different methods of Publie 

Preservation of Historieal Monuments are deseribed in the eonelusion. They are divided in 

aceordanee to whieh part of arehiteetural monument (idea or materiae) they prioritize. Josef 

Pleskot's approaeh to historie sites is then analyzed with regard to arehiteet's own views on 

meaning of arehiteeture. Opinion, whieh argues with arehiteeťs approaeh to historie 

environment, is presented in the elosing part of conelusion. 
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1. UVOD. PROLÍNÁNÍ SOUČASNÉHO A MINULÉHO V ARCHITEKTUŘE 

Současnost nastává ve chvíli, kdy je maják ztemnělý, 

současnost se zhmotňuje v mezerách mezi jednotlivými 

záblesky světla, které maják vysílá ... je to chvíle mezi 

jednotlivými zvuky tikání hodinek, je to prázdný 

prostor prokluzující nekonečně naskrz časem, je to 

trhlina mezi minulostí a přítomností, je to mezírka 
mezi póly magnetického pole - nepatrně malá, ale 

reálná. Je to přestávka v běhu času, kdy se nic neděje 
- proluka mezi událostmi. Přesto vše je okamžik 

současnosti to jediné, co jsme schopni zažít přímo ... 1 

(George Kubler) 

Současné dění je pro člověka těžko uchopitelné právě proto, že je současné. Na současném 

dění se člověk podílí, je jeho částí a proto mu chybí k jeho zhodnocení patřičný odstup. 

Zatímco minulost se dá snadno rozdělit do přihrádek pojmů, současnost se takovému přístupu 

vzpírá. Jak pochopit nedávnou minulost, když je stále přítomná, neukončená a odvíjí se 

směrem k nám jako nekonečná poetická věta bez tečky? Každé následující slovo může změnit 

smysl celé věty. 

Co spatříme, když se podíváme z většího odstupu na současnou architektonickou tvorbu? Co 

propojuje rozmanité a různorodé stavby, které vznikly v nedávné době v našem okolí? Zdá se, 

že společným rysem této architektury je otázka vstupu novostavby do historického prostředí. 

Jedná se o všudypřítomné téma, které zaplavuje stránky odborných architektonických a 
.., 

památkářských časopisů. V Ceských zemích je toto téma obzvlášť vyhraněné a to díky 

návaznosti českých dějin umění na vídeňskou školu, jejímž hlavním představitelem byl Alois 

Riegl, zakladatel moderní památkové péče. V literatuře o architektuře se objevuje mnoho 

nových myšlenkových konceptů, jejichž snahou je defmovat současný architektonický vývoj. 

(Pod pojmem současný chápu vše, co vzniklo v českých zemích po revoluci.) Přestože 

postmodernismus 2 a dekonstruktivismus3 je z historického hlediska již uzavřenou kapitolou, 

1 George KUBLER: The Shape of Time: Remarks on the History of Things, New Haven, Vale University Press, 
1962. Citovaná slova úvodní části textu volně přeložila Eliška Koryntová. 
2 O postmodernismu v české architektuře více: Jana ŠEvčíKOVÁ / Jiří ŠEvčíK: Postmodernismus a my, in: Umění 
a řemesla 1987, Č. 4, 20 - 22, 61 - 66, 74 - 75. Světovou teorií postmoderní architektury se u nás zabývá 



8 

v Čechách se tento pojem používá poměrně dlouho. Dlouho u nás přežívá také pojem" high

tech ", se kterým je v běžném povědomí spojována tvorba architekty Evy Jiřičné a Jiřího 

Stříteckého,4 přestože by toto označení časově spíše odpovídalo pracím SIALU. Kromě těchto 

zažitých pojmů se však v devadesátých letech objevují i nová označení jako 

neofunkcionalismus 5 , či "nová modernost,,6 Architektura se v porevoluční době stává náhle 

symbiotickou 7, zelenou8
, či organickou9

• Ve snaze orientovat se v soudobé tvorbě jsou 

vytvářena i zcela ojedinělá označení, jejichž platnost však prověří teprve čas. Rozmanitost 

současné tvorby dala vzniknout pojmu" crisp-moderna ódO, do které byly zařazeny i některé 

stavby Josefa Pleskota. V souvislosti s teoriemi Kenetha Framptona se u nás ustálil pojem 

"kritický regionalismus ",11 na jehož rozšíření se u nás podílel Rostislav Švácha a manželé 

Ševčíkovi. Největší životaschopnost mezi všemi pojmy však projevila " česká přísnost" .12 

v 

Rostislav Svácha tímto podmanivým slovním spojením definoval návaznost současné české 

tvorby na meziválečnou architekturu. Velká část výše zmíněných pojmů může být pomyslně 

propojena vědomou a cílenou snahou reagovat na historický kontext. Každý architekt, který 

Rostislav Švácha. Více: Rostislav ŠVÁCHA: Teorie. Limity postmodernistické architektury, in: Architekt 11/1996, 
42 - 44. 
3 Do dekonstruktivismu bývá zařazována tvorba Vlada Miluniče a to v návaznosti na architekta Gehryho. 
4 Sám architekt se označení své tvorby jako "high-techll brání, protože nepovažuje českou společnost pro tento 
druh architektury za dostatečně ekonomicky a technicky vyspělou. Ústní sdělení: Jiří STŘíTECKÝ: 23. listopadu, 
2009. 
5 Do nefunkcionalistické architektury jsou zařazovány ty stavby, které z meziválečné architektury čerpají 
formální podobu, ale také teoretický koncept: důraz na racionalizaci budovy. O tom více: David POlZIN: Český 
neofunkcionalismus: kritika tří projektů pro Prahu, in: Architekt 5, březen 1994, ročník Xl, 4. 
6 Architektura nové modernosti podle Rostislava Šváchy čerpá svou formální podobu z meziválečné 
architektury, ale na rozdíl od avantgardní teorie není dogmatická. Více v: Rostislav ŠVÁCHA: Nové vize 
modernosti, Architekt Xl 18, září 1998, 12 - 12. 
7 Jako symbiotickou definoval svou architekturu Pavel Zvěřina. Základní charakteristikou symbiotické 
architektury, jíž se zabývá od 70. let, je podle něj sloučení chaosu a řádu, oblých a hranatých forem. O tom více: 
Pavel ZVĚŘINA: Symbiotická vila v Tróji, in: Architekt 6-7 /96, 15 - 18. 
s Ekologické architektuře, která pro své propojení s přírodou bývá označována jako "zelená" byla věnována 
výstava v galerii Jaroslava Fragnera 30. 10. - 14. 12. 2008. O tom více:Petr KRATOCHVíl (Ed.): Zelená 
architektura / architektura - krajina - udržitelný rozvoj, katalog k výstavě v galerii Jaroslava Fragnera, Praha 
2008. 
9 Do organické architektury bývá často zařazována tvorba Zdeňka Fránka. V opozici ke konceptu "české 
přísnosti" je organická architektura zjednodušeně chápána jako křivková. Podle definice F. L. Wrighta se však 
organická architektura projevuje především návazností na vlastnosti, jež jsou uložené v okolním prostředí. 
10 IICrisp-modernu" charakterizoval Michal Kohout jako soudobou vlnu stavění vycházející z moderní tradice, 
pracující obvykle s motivem transparence. To, co podle M. Kohouta odlišuje "crisp-modernu" od 
neofunkcionalismu, je užívání montovaných technologií namísto stavebně-řemeslných postupů. O tom více: 
Michal KOHOUT (Ed.): Výtvarné proudy v české architektuře, in: Česká architektura - Czech Architecture. 
Ročenka - Yearbook. 2001-2002, Praha 2003, 19 - 20. 
11 Kenneth FRAMPTON: Kritický regionalismus: moderní architektura a kulturní identita, in: Moderní 
architektura. Kritické dějiny, Praha 2004, 365 - 381. 
12 Rostislav ŠVÁCHA: Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989 - 2004, Praha 2004. 
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v současné chvíli zasahuje do architektonického díla minulosti, je nucen svůj přístup 

k historickému prostředí obhájit. 

Architekt Josef Pleskot je v odborných architektonických časopisech považován za člověka, 

který ke kontextu svých staveb projevuje mimořádně citlivý přístup.13 Jeho architektonický 

přístup k historickému prostředí není však jednoznačný. Architekt Josef Pleskot patří mezi 

přední české architekty a ve svých myšlenkách se zabývá otázkou smyslu památkové péče, 

otázkou kontextu, otázkou modemy a možnosti jejího současného pokračování. Svoje názory 

na architekturu publikuje formou příležitostných rozhovorů, či esejů. Podstatným pramenem 

k poznání jeho přístupu jsou komentáře uvedené v autorských zprávách a samozřejmě stavby 
'V 

samotné. Architekturou Josefa Pleskota se u nás zabývá Rostislav Svácha a to především ve 

vztahu k moderní architektuře. Ve svých článcích sleduje, v čem se Pleskotova architektura 

od meziválečné tvorby odlišuje a v čem se jí naopak blíží. Hlavním kriteriem Rostislava 

Šváchy se stává zkoumání modernosti a jejích principů. 14 Vztah moderny a post-moderny ke 

kontextu místa je pro posuzování vstupu současné architektury do historického prostředí 

podstatný a proto při přemýšlení nad architekturou Josefa Pleskota sleduji také tuto 

myšlenkovou linii. 

Nejpodstatnější se však pro mě při posuzování architektury Josefa Pleskota stal vztah jeho 

tvorby k historickému uměleckému architektonickému dílu. Stavby, které budou 

v následujícím textu kriticky rozebírány, byly záměrně vybrány tak, aby ukazovaly 

architektův různorodý a nejednoznačný přístup k historickému kontextu, který osciluje mezi 

splýváním a vymezováním se vůči minulým hodnotám. Vybrala jsem stavby, které mají 

přímý vztah k historickému prostředí: radnici v Benešově, průchod valem Jeleního příkopu a 

rekonstrukci zámeckého pivovaru v Litomyšli. Problematiku novostavby v historickém 

prostředí otevře nerealizovaný návrh obchodního domu Senquar v Litomyšli. Analýza 

architektova přístupu k historickému prostředí skončí kritikou zastřešení Nostického paláce, 

kde se vlastní přístup architekta Josefa Pleskota k ideám minulosti projevil v nejvíce 

vyostřené podobě. 

13 Návaznost architekta Josefa Pleskota na kontext. okolního prostředí ocenil Rostislav Švácha ve článku 
"Koncept je kontext" v publikaci vydané k příležitosti výstavy AP atelieru ve Fragnerově galerii v roce 1997. 
Rostislav ŠVÁCHA (Ed.) / Josef PLESKOT / Jana ŠEvčíKOVÁ / Jiří ŠEvčíK / Michael ZACHAŘ: Josef Pleskot. AP 
atelier, katalog Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1997 
O pojetí kontextu u Josefa Pleskota hovoří také Pavel Halík ve článku: Pavel HALíK: K přednášce Josefa Pleskota 
o projektech AP atelieru, in: Architekt 9/98, 58. 
14 v , 

SVACHA 1998 (pozn 6). 
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1. Katalog vybraných staveb Josefa Pleskota vztahujících se k problematice 

novostavby v historickém prostředí 

2. 1. PROJEKT OBCHODNÍHO DOMU SENQUAR V LITOMYŠLI 

Soutěž: 1992 

Studie: 1994 

Autoři: Josef Pleskot, Radek Lampa, Vladimír Krajíc 

Investor: Senquar Litomyšl 

V projektu obchodního domu Senquar se Josef Pleskot pokusil vyjádřit rysy charakteristické 

pro Litomyšlské náměstí pomocí strohého architektonického jazyka, formálně vycházejícího 

z modemy. Avantgardní teorie moderní architektury považovala za podstatný úkol umění 

odtrhnout se od předešlého vývoje, přístup Josefa Pleskota k okolnímu prostředí však 

programovým odstupem od historie motivován není: "Pod pojmem pokrok si představuji něco 

zcela jiného, než na čem stavěla meziválečná avantgarda svoji teorii - totiž na odsouzení 

starých časů ke zpráchnivění a upření zraků kjiskření nových dnů ... H. 15 Návrh AP atelieru, 

který vyhrálI. místo v konkurenci předních českých architektů, však předpokládal demolici 

původních historických domů čp. 70 a 71. Zákonitě pak byl chápán jako projev záměrné 

rozluky s historií, tak jak ji prezentovala radikální avantgardní teorie, se kterou se přitom sám 

architekt neztotožňuje. Litomyšlská veřejnost byla projektem zaskočena, architektonická elita 

byla nadšena a památkáři byli zcela právoplatně rozčíleni nedodržením požadavků, které byly 

zadány při vypsání soutěže: zachovat přízemí obou historických domů a ve členění průčelí 

novostavby na dvě části přiznat původní parcelaci. Po zamítnutí realizace vítězného návrhu 

oblastním památkovým ústavem v Pardubicích se strhla vášnivá diskuze mezi památkáři a 

15 Josef PLESKOT: Anketa I. Je v současnosti možná avantgarda? Co z principů meziválečné avantgardy je dnes 
neživé?, in: Architekt 16/17, ročník XXXIX, srpen 1993, 8. 
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architekty na téma problematiky novostavby v historickém prostředí. 16 Rozsáhlá debata 

přešla na stránky architektonických časopisů, na nichž příznivci Pleskotova návrhu 

vyjadřovali své rozčarování z památkové péče, jejíž přístup byl starostou Miroslavem 

Brýdlem a Rostislavem Šváchou označený za "fundamentalistický. ,,17 Architekta Josef 

Pleskota rozsáhlá debata o právoplatnosti vstupu současné architektury do historického 

prostředí donutila jasně formulovat své stanovisko, že "kontextualita přece nemůže znamenat, 

že se věci mají sobě podobat. ,d8 Snahu o navázání na podstatu místa však místní lidé ze 

strohé podoby Pleskotova domu necítili. Abstrahované průčelí na ně působilo neosobně a 

vnímali ho jako projev neznalosti města a jeho dějin, jako surový vpád do historického 
v d,19 prostre 1. 

Místním lidem, památkářům i autorům vítězného projektu ležel na srdci kontext historického 

města Litomyšle. Hodnoty, které utváří kontext místa, však každá skupina vnímala trochu 

jinak. Pro místní obyvatele se stala hlavním měřítkem vizuální podoba náměstí, se kterou se 

návrh AP atelieru zřetelně rozcházel. Architekti Josef Pleskot, Radek Lampa a Vladimír 

Krajíc svůj návrh založili na myšlence formulace místních rysů skrze moderní formu a 

hlavním měřítkem při koncipování stavby se pro něj stala modulace okolních domů. 

Návaznost na historické prostředí nezaložili na vizuální "slupce" ale na hmotovém uspořádání 

stavby. Petr Macek a Pavel Zahradník, kteří vypracovali stavebně-historický průzkum obou 

historických staveb, považovali za podstatné respektovat: "charakter místa i stávající kvality 

domů. ,,20 Autoři průzkumu označili za nejhodnotnější středověkou dispozici domu čp. 70, 

kterou považovali za charakteristickou pro náměstí a jako takovou ji chtěli zachovat?1 Zdálo 

by se, že cíle architektů i památkářů se zde překrývají - jejich společným měřítkem byla 

citlivost vůči kontextu místa. Josef Pleskot však k vyjádření idey místa nepovažoval za nutné 

16 Nesouhlas k předloženému návrhu byl vydán Referátem kultury OÚ Svitavy dne 3. 6. 1993. MÚ Litomyšl 

podal proti tomuto nesouhlasnému stanovisku odvolání, které dne 19. 8. 1993 zamítlo MK ČR s odůvodněním, 

že: "Skutečnost, že porota soutěže se většinou hlasů postavila za demolici obou objektů ve prospěch vítězného 

návrhu, není pro správní orgán závazná, neboť ten si podle ustanovení § 32 odst. 2 Zákona č. 71/1967 Sb. O 

správním řízení (Správní řád) rozsah a způsob zajišťování podkladů pro rozhodnutí určuje sám. II 

17 Miroslav BRÝDL: Litomyšl: zamítnuto, in: Architekt 15, ročník XXXIX, červenec 1993, 4. 

Rostislav ŠVÁCHA: Fundamentalistický extrém, in: Architekt 20, ročník XXXIX, říjen 1993, 7. 

18 Naděžda BYLlNCOV Á: Setkání v Litomyšli, in: Architekt XL, 1994, Č. 9, 8. 

O tom také: Rostislav ŠVÁCHA: Litomyšlský zázrak, in: Aleš BURIAN / Petr PELČÁK / Ivan WAHLA (Ed.): Litomyšl a 

soudobá architektura / and contemporary architecture. 1990 - 2001, Brno: Spolek Obecní dům Brno 2001, 13. 

19 ŠVÁCHA 2001 (pozn.18) 13. Názory místních obyvatel na návrh obchodního domu Senquar jsou obsaženy 

v číslech litomyšlského zpravodaje Lilie z roku 1993. 

20 Petr MACEK / Pavel ZAHRADNíK: Litomyšl. Čp. 70, 71. Stavebně historický průzkum, Praha červenec 1992, 82. 

211bidem 76 -77. 
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zachovat historickou materii, Petr Macek a Pavel Zahradník zdůrazňovali kontext místa Geho 

ideu) v návaznosti na materii obou historických domů. Autoři stavebně historického 

průzkumu spatřovali specifický charakter náměstí v konkrétní hmatatelné skutečnosti. Stojící 

stavby se mohou projevovat společnými znaky, na jejichž základě se vytvoří typ, 

charakteristický pro dané místo - takový je například podlouhlý středověký půdorys domu čp. 

70. Některé stavby se však projevují ojedinělými rysy, které z celkového charakteru vybočují 

- pro náměstí atypický téměř čtvercový půdorys domu čp. 70. Autoři průzkumu označili za 

nejhodnotnější dům čp. 70, který vytváří typ (vzor) charakteristický pro náměstí. Zdůraznili 

ovšem i cenu druhého objektu, který je "ve městě ojedinělý a v jeho organismu jde o ne 

nepodstatnou součást. ,,22 Architekt se oproti tomu pustil směrem idealizování skutečnosti, pro 

které je příznačné oprošťování od atypických detailů a abstrahování jednotlivostí do podoby 

závazného vzoru. Pro vyjádření kontextu místa nepovažoval architekt za nutné zachovat 

historickou materii původních domů a hlavní charakteristické rysy náměstí se pokusil vyjádřit 

skrze novostavbu. Závazným vzorem se architektovi stala při navrhování obchodního domu 

Senquar modulace náměstí: "Ta je jediná opravdu důležitá a pozoruhodná na celém 
, v t,!,,23 names 1. 

Litomyšlského náměstí nebylo dopředu vymezeno pomocí abstraktního plánu - jako 
v 

například v Ceských Budějovicích, ale přesto působí ve své výsledné podobě uzavřeně a je 

prostoupeno jednotným řádem. Určujícím znakem tohoto řádu je podlouhlý tvar náměstí, dále 

rytmus podloubí a gotická parcelace pozemku na úzké pásy. Směrem do náměstí domy 

zachovávají jednotnou linii, do okolí se pak asymetricky rozdrobují v podobě různých 

přístavků, kůlniček a malebných zákoutí. Intenzita zástavby odpovídá významu místa. Domy 

se rozrostly podél Trstěnické stezky, která v raném středověku spojovala Prahu s Moravskými 

úvaly.24 Církevní a panovnické sídlo se obdobně jako v Praze zformovalo na vyvýšeném 

kopci nad řekou. Nejstarší osídlení lze předpokládat v podzámčí, což naznačuje nepravidelný 

tvar náměstí. Zúžení jeho střední části bylo zřejmě podmíněno již existující zástavbou v okolí 

Toulcova náměstí, kde působili augustiáni kanovníci ve špitálu při kostele Rozeslání sv. 

Apoštolů.25 Náměstí, které vzniklo jako tržiště, představuje v daném terénu nejpřirozenější 

221bidem 76. 

23 Josef PLESKOT: Dům na náměstí - 1992, I. cena. Josef Pleskot, Radek Lampa, Vladimír Krajíc, in: Aleš BURIAN 

/ Petr PELČÁK / Ivan WAHLA (Ed.): Litomyšl a soudobá architektura / and contemporary architecture. 1990 -
2001, Brno: Spolek Obecní dům Brno 2001, 30 - 3l. 
24 Karel KUČA: Litomyšl, in: Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezku. IIl.díl. Kolín - Míro, 
Nakladatelství Libri, Praha 1998, 564. 
251bidem 565. 
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urbanistickou formu. Svým tvarem sleduje tok řeky Loučné a jejího mlýnského náhonu. Pro 

litomyšlské středověké tržiště jsou typické mázhausové dispozice, jež jsou stavěny na úzkých 

a hlubokých parcelách. Mázhaus je rozměrná místnost, jež zaujímá celou přední část přízemí 

měšťanského domu. S loužila především k čepování piva Gak napovídá její název: máz - stará 

objemová jednotka), byla však využívána i pro jiné obchodní činnosti. Zatímco prostory 

v patře měšťanského domu byly obytné a měly soukromý charakter, mázhauz sloužil 

k provozování řemesla 'a měl veřejný charakter. Sloužil jako komunikační uzel: byly v něm 

umístěny schody do patra a do sklepení, byl propojen s ulicí a mohl jim být veden i průjezd do 

zadního dvorku?6 Na litomyšlském náměstí převažují mázhausové dispozice v čisté podobě 

(tedy s širokou síní v přední části přízemí), nebo dispozice s mázhauzem v podobě širšího 
v 

průjezdu, doplněného další hloubkovou místností. Cistý průjezdový typ domu se v Litomyšli 
, vv kyt . 27 temer nevys uJe. 

Dům čp. 70 představoval typický příklad středověkého měšťanského obydlí. První zmínky o 

domě se objevují v lokalizačních formulích sousedního domu čp. 69 z let 1489 a 1502?8 

Hluboká parcela domu čp. 70 měla 7 X 33 metrů. Nepravidelný hloubkový dvoutrakt byl 

v přední části původně opatřen podloubím, které bylo zastavěno nejpozději na počátku 19. 

sto letí. 29 Ve středověku pravděpodobně navazovala na podloubí vstupní síň v šířce celého 

domu. Během klasicismu však byl široký mázhauz přepůlen a jeho severní část byla řešena 

jako zmenšená vstupní síň, do které vedl cenný klasicistní portál s jednoduchou profilací. Při 

novodobých úpravách byla jižní část původní středověké síně upravena do podoby světlíku, 

zasahujícího do vedlejší budovy čp. 71.30 Nejstarší z celého objektu bylo sklepení, do kterého 

byl vstup veden skrze druhotně osazený gotický portálek. V přízemí nad sklepením se 

nacházela velká síň, jejíž zdivo a dispozice byla pravděpodobně také z 1. pol 16. století Gak 

lze usuzovat z návaznosti na sklepy.) Stejného data byla pravděpodobně i nepravidelná zeď', 

oddělující dům čp. 70 od domu čp. 69, jak vyplývá ze stavebně-historického průzkumu Petra 

Macka a Pavla Zahradníka. V domě čp. 70 žila v první polovině 17. století rodina známého 

lékaře, přírodovědce, matematika a filosofa Jana Marka Marci. 31 

26 Jaroslav HEROUT: Staletí kolem nás, Praha 20025
, 59. 

27 'V 

KUCA 1998 (pozn. 24) 566. 
28 MACEK / ZAHRADNíK 1992 (pozn. 20) 2. 
291bidem 63. 
30lbidem 64. 

311bidem 4. K tématu se váže literatura, již zmiňuje Pavel Zahradník: B. BAUMANN: Filosofické názory Jana 
Marka Marci, Praha 1957. 
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Dům čp. 71 je oproti domu čp. 70 mnohem mladší. Jedná se o klasicistní novostavbu, která 

zde vznikla po požáru roku 1814. Zatímco vedlejší dům čp. 70 byl v rukou soukromého 

majitele a brzy po požáru byl přestavěn, dům čp. 71 patřil městu a v troskách zůstal podstatně 

delší dobu?2 Klasicistní novostavba byla dostavěna roku 1835 a do jejího přízemí byla 

umístěna strážnice. V druhé polovině devatenáctého století byla stavba navýšena o patro a 

získala neorenesanční průčelí, osazené terakotovými prvky.33 Při velké přestavbě v druhé 

polovině 19. století byla do dvora vložena velká obdélná patrová budova s rozměry 5 X 11,5 

metrů, přiléhající k domu čp. 70?4 

Roku 1935 zakoupilo město vedlejší objekt čp. 70 a oba domy spojilo. Zatímco dům čp. 70 

musel být navýšen o patro, atiková nástavba domu čp. 71 musela být oproti tomu snížena. 

Kolem řešení hlavního průčelí se odehrála památková diskuze podobná té, která později 

provázela návrh obchodního domu Senquar od AP atelieru. Městské radě záleželo především 

na tom, aby řešení nového průčelí zapadalo "do stávajícího zachovalého architektonického 

rysu náměstí. ,,35 Stavitel ing. František Vlach však předložil pouze dva návrhy. Zástupci 

Státního památkového úřadu z Prahy, dr. Wagnerovi se oba zdály nevhodné a proto musel "ze 

dvou zel volit to menší ,,36. Vybrán byl druhý projekt, který byl umírněnější. Řešení průčelí 

v prvním návrhu bylo totiž vzhledem k poměru náměstí příliš velké. Státní památkový úřad 

dále doporučil, aby byla střecha provedena" o sklonu co nejnižším, aby zůstala v pohledech 

postranních za atikou co nejvíce skryta." Podle památkového úřadu by tomu nejlépe 

vyhovovala "střecha plochá nebo mírně šikmá. ,,37 

Měřítkem náměstí se zabývali architekti a památkáři již při přestavbě v 30. letech 20. století. 

Přes snahu všech zúčastněných ale nakonec byl realizován projekt, který podle autorů 

stavebně historického průzkumu, Pavla Zahradníka a Petra Macka, působil v kontextu náměstí 

svou velikostí příliš rušivě. Vztah jednotlivých částí k celku se stal také hlavním kriteriem AP 

atelieru při navrhování novostavby obchodního domu Senquar. Městská rada se rozhodla 

odprodat oba historické domy obchodní firmě Senquar za podmínky, že autora přestavby 

firma vyhledá na základě veřejné soutěže?8 Porota byla složena z předních odborníků. Kromě 

starosty Miroslava Brýdla, místostarosty Jiřího Tmeje, muzikologa Jan Kapusty a malíře 

32 MACEK / ZAHRADNíK 1992 (pozn. 20) 73. 
331bidem 74. 
341bidem 69. 
351bidem 38. 

361bidem 39. 

371bidem 40. 
38 'ol , 

SVACHA 2001 (pozn. 18) 13. 
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'" Bohdana Kopeckého, byli součástí poroty pražští památkáři Josef Stule, Pavel Jerieho a 

architekti Miroslav Masák, Václav Rudiš, Zdeněk Lukeš, L. Pata, Zdeňka Vydrová a Emil 

Přikryl. Porota vybrala projekt Josefa Pleskota, Radka Lampy a Vladimíra Krajíce. Na návrhu 

trojice pražských architektů ocenila především "vyváženou hmotu objemů a proporčních 

vztahů H. 39 Uvážené proporce návrhu AP atelieru vyniknou ve srovnání s návrhem novostavby 

od Petra Hrůši a Petra Pelčáka, která je vůči okolním domům značně naddimenzovaná.40 

Novostavba AP atelieru byla navržená tak, aby v daném prostředí co nejlépe plnila funkci 

moderního obchodního domu. Po všech pokusech zapojit do novostavby historické 

konstrukce učinila trojice architektů závěr, že požadovaná funkce na jedné straně a 

památkářská doporučení na straně druhé "stojí do značné míry proti sobě. ,,41 Autorům 

stavebně-historického průzkumu se však zdálo zachování historických konstrukcí reálné, 

přestože si uvědomovali obtížnost takového řešení. Zatímco široké prostory v přízemí 

klasicistního domu mohly být pro obchodní účel využity poměrně snadno, úzká dispozice 

domu čp. 70 přeci jenom představovala" určitý omezující prvek". 42 Nepříznivé dispoziční 

vlastnosti domu čp. 70 by však mohly být vyváženy možností zastavět podle vlastního 

uvážení volný prostor v zadní části parcely. Architekt Josef Pleskot se však rozhodl být 

nekompromisní. O pár let později, při přestavbě radnice v Benešově, zavedly architekta 

dlouhé úvahy o kontextu místa na "cestu pokory H Uak sám Josef Pleskot svůj architektonický 

přístup pojmenoval).43 Zatímco Radnice v Benešově je plná protikladů, které vznikly snahou 

sloučit do jednoho celku staré i nové prvky, návrh obchodního domu Senquar byl veden 

myšlenkou, že pro vyřešení složitého problému nejlépe vyhovuje zcela nové řešenÍ. Návrh 

novostavby na litomyšlském náměstí byl motivován " cílenou snahou o odstranění 

protikladů H44, u radnice v Benešově se naopak protiklady staly základem kompozice. 

AP Atelier se při navrhování obchodního domu Senquar nechal vést charakterem okolní 

zástavby. Na průčelí domu se architekti rozhodli zopakovat rytmus podloubí, který je 

charakteristický pro litomyšlské náměstí. Podloubí bylo navrženo jako čtvercové, avšak pro 

39 Vyjádření poroty obsažené v článku: Zdeněk LUKEŠ: Pleskot a spol. v Litomyšli, in: Architekt 8, ročník XXXIX, 

duben 1993, ll. 

40 Stavba byla publikována v: Aleš BURIAN / Petr PELČÁK, IVAN WAHLA (ed.): Litomyšl a soudobá architektura / 

and contemporary architecture, 1990 - 2001, 33. 

41 Josef PLESKOT: Všeobecné údaje, in: AP ATELlER: Obchodní dům Senquar - Litomyšl. Průvodní zpráva, Praha 
listopad 1993, s.I., nepag. 
42 ' 

MACEK / ZAHRADNIK 1992 (pozn. 20), 82. 
43 Josef PLESKOT: Autorský komentář, in: Architekt XLI, 1995, č. 14 - 15, 3. 
44 

PLESKOT 1993 (pozn. 41) nepag. 
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architekta bylo podstatné kriterium, že "modulace je nadřazena formálním znakům - jako 

např. že podloubí je obloukové. ,,45 Průčelí bylo na návrhu koncipováno jako jednotné, čímž 

byl porušen požadavek památkářů vyjádřit na průčelí původní parcelaci náměstí. Tento 

požadavek se však architektovi zdál jako podružný, protože na náměstí stály kdysi dokonce 

domy tři. 46 Nově navržené průčelí připouštělo kompozičně možnost dvojího čtení. Na průčelí 

byla zdůrazněna střední osa, která vznikla protažením středního pilíře čtvercového podloubí 

až do prvního patra. Byla tak připuštěna možnost, vnímat stavbu jako scelený dvoj-dům. 

V návrhu byla dělící osa umístěna symetricky do středu průčelí, původní parcelace 

historických domů však byla asymetrická. Asymetrie původní dispozice byla reflektována 

umístěním střešního světlíku, který na ploché střeše vyznačoval linii, kde se stýkaly oba 

zbourané historické domy. Stavba na návrhu AP atelieru má tři nadzemní podlaží. Směrem do 

náměstí se jeví jako symetrické architektonické dílo. Průčelí drží s ostatními domy jednotnou 

výškovou hladinu, pouze trojúhelný světlík na střeše je vzhledem k přísné symetrii mírně 
'V 

posunut. Směrem k ulici Vodní Vale byla navrhovaná novostavba mnohem členitější. Cást 

parcely je vyhrazena dvorku, z něhož by bylo možné projít skrze obchodní dům až na 

náměstí. Z pohledu ulice Vodní Vale by realizovaná stavba působila skutečně jako dvoj-dům. 

Zatímco pravý dům by doběhl až k okraji parcely, levý by byl ukončen dříve a zbylý prostor 

by byl osázen stromy. Obě části novostavby byly na návrhu směrem do ulice Vodní Vale 

opatřeny věžovitými nástavbami. 

Projekt AP Atelireru se vyznačuje zvláštní paradoxností ve vztahu k historickému prostředí. 

Pro architekta Josefa Pleskota byl při koncipování novostavby důležitý kontext místa. 

Místním obyvatelům, kteří vyjadřovali svá nesouhlasní stanoviska v časopisu Lilie, se však 

zdálo, že se novostavba s kontextem místa rozchází. Zvláštní paradoxnost návrhu vychází ze 

skutečnosti, že architekt při přístupu k historickému prostředí respektuje ideu místa, ale ne 

jeho materii. Návrh AP atelieru výjimečně propracovaným způsobem zhodnocuje 

charakteristické rysy místa, ale činí tak na úkor historické materie původního díla, která 

přitom tyto charakteristické rysy utváří. Návrh domu odpovídá charakteru středověké 

parcelace, která směrem do náměstí drží jednotnou linii a směrem ke městu se rozdrobuje a 

má více členitý charakter. Navržený dvorek obchodního domu Senquar by byl cílenou 

parafrází malebného zákoutí, které původně vzniklo spíše nevědomě. Architekti projevili při 

návrhu výjimečný urbanistický cit. Velkým přínosem nové stavby by bylo zřízení průchodu, 

45 Josef PLESKOT: Pleskot a spol. v Litomyšli, in: architekt 8, ročník XXXXIX, duben 1993, 12. 
46 

PLESKOT 2001 (pozn. 23) 30. 
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které by náměstí spojovalo s ulicí Vodní Vale. Novostavba, jejíž strohý výraz mohl na 

obyvatele města působit studeně, tak v sobě ve skutečnosti obsahovala poetický ráz. Poetický 

a malebný ráz historických měst je založený na členitosti, která umožňuje návštěvníkovi 

pro zko umávat a objevovat nová místa, která nejsou na první pohled viditelná. Pro 

dobrodružné objevování místa jsou důležité ukryté cesty, které po odhalení umožní člověku 

spatřit dům z jiného pohledu. Podloubí, průchod a dvorek v návrhu AP atelieru by takovému 

malebnému maloměstskému prostředí odpovídali. Architekt však pro vyjádření základních 

rysů náměstí používá svůj vlastní architektonický jazyk a v případě obchodního domu 

Senquar se nepokusil do návrhu zapojit stávající historické konstrukce. Myšlenka průchodu 

byla již obsažena v původní historické stavbě. Skrze klasicistní dům čp. 71 probíhala klenutá 

chodba do zadního dvorku, spojením dvorku s ulicí Vodní Vale by byl průchod kompletní. 

Architekt ideu průchodu využil, avšak nepokusil se zachovat původní historickou materii díla. 

Průchod vlastně zopakoval, ale umístil ho na druhou stranu novostavby. 

V přístupu k historickému náměstí Litomyšle architekt upřednostnil ideu místa nad 

zachováním historické materie. Ideu místa si vytvořil na základě charakteristických rysů 

náměstí. Cílem jeho projektu bylo tuto ideu obnovit, neboť tam kde byla porušena, došlo 

podle architekta "k chybě". "Dnes je šance na daném místě uskutečnit dávnou snahu a 

uvážlivě založit opravdu jednotný počin, který může vyřešit mnohé architektonicko

urbanistické nepravosti. ,,47 Architekt obhajuje možnost postavit nové dílo relativizací 

uměleckého a historického vývoje: "Nikdy nic nebylo chápáno jako neměnné a konečné. ,,48 

Dynamický vývoj parcely tak podle něj ospravedlňuje možnost demolice původních 

historických domů. Architekt se při koncipování novostavby zároveň snaží napravit chyby, 

které jsou přitom součástí dynamického vývoje, který sám obhajuje. Ve svém přístupu 

k historickému městu zvolil architekt Josef Pleskot idealizační přístup, který je podobný 

klasické antické teorii krásy, jež byla založena na výběru (electio) a subjektivní rysy 

potlačovala ve prospěch všeobecného ideálu. Zeuxis namaloval obraz Junony pro Agrigentské 

tak, že tělo bohyně sestavil podle pěti nejkrásnějších panen, "aby na obraze napodobil to, co 

u každé by zasloužilo nejvíce chvály. ,,49 Podobně přistupoval ke skutečnosti při vytváření 

návrhu obchodního domu Senquar i Josef Pleskot. Jeho autorský komentář je prostoupen 

výrazy, jež zřetelně poukazují k tendenci vybírat si a idealizovat. Nejdůležitější ze všeho je 

pro architekta měřítko. Modulace je "jediná opravdu důležitá a pozoruhodná na celém 

47 
PLESKOT 1993 (pozn. 41) nepag. 

48lbidem. 

49 Petr WITTLlCH: Literatura k dějinám umění. vývojový přehled, Praha 2008, 8. 
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náměstí! ,,50 Stejně jako u klasického sochařství je zde použito jednotného pravidla, které 

ovládá veškeré části stavby. Cílem projektu obchodního domu Senquar však bylo rozporuplné 

kvality odstranit a naopak se přiklonit k "jednomu jasnému myšlenkovému proudu." 

Podstatná je zde jednota. Zatímco radnice v Benešově je založena na dualitě novodobého a 

historického výrazu, návrh obchodního domu Senquar měl být jednotný. Stejně jednotný a 

ucelený jako abstraktní idea, oproti níž je reálná hmatatelná skutečnost vždy mnohoznačná. 

Stavební řešení obchodního domu Senquar podle Josefa Pleskota" odpovídá ideálům, které u 

sousedních domů nemohly být dosaženy". Takovým ideálním řešením je například rovná 

střecha, kterou by "okolní domy nezastřeně rády měly. ,,51 Architekt Josef Pleskot se v tomto 

příklonu k ideám přiblížil rekonstrukčnímu památkovému přístupu. V nevůli zachovat 

historický materiál se však postavil proti teorii památkové péče, pro kterou je zachování 

původní substance důležité. Rozluštění napětí, jež panuje mezi snahou ochránit materii či ideu 

se ukáže v příštích Pleskotových realizacích jako klíčové pro pochopení současného přístupu 

k památkám. 

50 
PLESKOT 2001 (pozn.23) 30 - 31. 

51 
PLESKOT 1993 (pozn. 45) 12. 
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1. AP Atelier, návrh obchodního domu Senquar, 1992 
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2. AP Atelier, návrh obchodního domu Senquar, 1992 

3. Současná podoba litomyšlského náměstí (2010) 
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2.2. RADNICE V BENEŠOVĚ 

Projekt: 1993 

Realizace: 1995 

Autoři: Josef Pleskot, Radek Lampa, Zdeněk Rudolf, Jana Vodičková - Kantorová 

Investor: Město Benešov 
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"Vážnost, solidnost, monumentalita, střídmost, jednoduchost, formální nenápadnost, 

neokázalost, skromnost, trvanlivost, nadčasovost ,,52 - slova, která architekt Josef Pleskot 

použil k vyjádření dojmu, který mu ležel na srdci při navrhování radnice v Benešově. Ke 

slovům, jež shrnují ideje moderní architektury, lze v případě radnice v Benešově přidat ještě 

jedno slovo, které z této stavby činí mimořádné dílo současné české architektury: dualita. 

Vzhledem k vnějšku se radnice ukazuje jako dvoj-dům, vnitřně je však stavba celistvá a 

propojená. Stejně překvapivá dualita vnitřku a vnějšku není uložena jen v dispozičním řešení, 

ale také v architektonickém výrazu. Za dekorativní historizující fasádou se skrývá prosvětlená 
v 

dvorana ušlechtilých proporcí a klidného rytmu. Cistota prostorového uspořádání a strohá 

jasnost materiálů evokují práci funkcionalisticky smýšlejícího architekta. Ten by ovšem 

pravděpodobně nestrpěl venkovní fasádu, jež by se jeho očím jevila jako neúctyhodná pro 

význam radnice. Sám autor dostavby, zřetelně tíhnoucí ve své tvorbě k představě 

jednoduchého "domu s okny ,,53, měl sjejím hodnocením potíže, a přestože ji popsal jako 

"velice bizarní .Ó4, rozhodl se j i nakonec zachovat. Architektově touze po "nerafinovaném a 

přehledném dispozičním uspořádání ,,55 by spíše odpovídala jednoduchá a umírněná 

monumentalita banky z dvacátých let, stojící na východní straně benešovského náměstí. 

"Jedná se o zproštění formy všeho zbytečného a o redukování na tvar nejjednodušší, 

52 AP ATELlER: Radnice Benešov. Rekonstrukce a dostavba. Technická zpráva, květen, 19931 l. 
Josef PLESKOT: Autorský komentáři in: Architekt XLII 19951 Č. 14 - 151 3. 

53 Pojem /ldům s okny" k popisu architektury Aleny Šrámkové použil Rostislav Švácha v knize Česká architektura 
a její přísnost: ŠVÁCHA Rostislav: Alena Šrámková. Věž pro vědeckého pracovníka v Košíku, Košík 67. 1993 -
19941 in Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989 - 20041 Praha 20041 33. Ve vztahu k Pleskotově 
architektuře použil Rostislav Švácha pojem /ldům s okny" v katalogu k výstavě AP Atelieru v galerii Jaroslava 
Fragnera roku 1997. ŠVÁCHA 1997 (pozn. 13) 84. V této publikaci Rostislav Švácha dále koncept "domu s okny{( 
spojuje s klasicizující modernou Otakara Novotného a Jaroslava Fragnera. 
54 

PLESKOT 1995 (pozn. 52) 3. 
55 

AP ATELlER 1993 (pozn. 52) 2. 
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nejjasnější, nejvýraznější", 56, napsal její autor Otakar Novotný roku 1912, když se pokoušel 

definovat způsob tvoření formy v architektuře. Jeho slova, jasně a nesmlouvavě formulující 

názor moderního architekta, se znovu rozzáří svým významem při pohledu na dvoranu 

benešovské radnice - jakoby pocházela od současného kritika, snažícího se popsat její čistě 

promyšlený prostor. Pleskotově rozpakům při hodnocení radničního průčelí se nelze divit, v 

uspořádaném světě logické a racionální architektury, z níž vychází "přísnost,,57 české 

architektonické tvorby, by takto nesmyslně a netektonicky modelovaná fasáda začala 

nepochybně brzy někoho znepokojovat. Namísto moderního avantgardního principu "bud~ 

anebo" zde přichází ke slovu venturiovské "to i to ,,58 (v anglickém originále "phenomenon 

both and") - koncept smiřující protikladné roviny do dvojsmyslně čitelného celku. Dualita je 

v případě radnice v Benešově založena na poměru mezi "starým - historizujícím" a "novým-
'OJ 

r'1nriernfm". Clověk, jenž k této stavbě přistupuje s pozorností, avšak zcela nepředpojatě, 

'1amícháním starého a nového zaskočen. "Zatápe při hledání poměru mezi 

rekoiislruiú.:i a novostavbou, mezi pamětí stavby a autorskou inovací ,,59, shrnul dojem 

,- -, "čeného návštěvníka Vladimír Czumalo, který se jel na benešovskou radnici podívat bez 

J~ .:lvodních znalostí o jej ím architektonickém řešení. "Jemné prolínání tří vrstev -

té, která objevuje staré, té, která jej reinterpretuje a vrstvy nové - v dokonale prosté 

,',',_, istenci ,,60 ocenila porota Grand Prix, jež stavbě v roce 1995 udělila hlavní cenu. 

Ještě před dostavbou radnice působil Josef Pleskot v Benešově jako architekt Krajského 

projektového ústavu. Od roku 1990 se zde angažoval proto, aby se ve středu města mezi 

nádražím a náměstím nestavilo nesmyslné sídliště. Benešov je poměrně malé město, jehož 

počátky spadají již do 10. století. Základem městečka je velké obdélné tržiště, které vzniklo 

na křižovatce čtyř význačných cest: západní běžela do Prahy, jihozápadní na Konopiště, jižní 

do Tábora a východní do Vlašimi. 61 Pravděpodobně nejznámější byla Vlašimská stezka, po 

jejíž severní straně se nad město zdvíhá kamenné návrší, zvané Karlov. Zde bylo zřejmě už 

v 11. století pevné sídlo, od druhé polovině 13. století uváděno jako sídlo pánů z Benešova, 

56 Otakar NOVOTNÝ: Tvoření formy v architektuře. Styl IV, 1912, str. 3 
57 v , 

SVACHA 2004 (pozn. 12) 

58 Robert VENTURI: Složitost a protiklad v architektuře, Praha 2001/2003, 15. 
59 Vladimír CZUMALO: Pleskot & Lampa, Cestou pokory in: Architekt 14-15, ročník XLI, srpen 1995, 3. 

60 Hodnocení poroty: Výsledky Grand Prix 95. Radnice Benešov. Grand Prix 95, in: Architekt 4/1996, 16. 

61 Karel KUČA: Benešov, in: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / l.díl A-G, Praha 1999, 88 . 
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později přenesené na Konopiště.62 Směrem k sídlu se trychtýřově rozevírala ulice, dnes 

pojmenovaná Na Karlově. Stoupající ulice vychází ze severní fronty náměstí a vede podél 

Pleskotovy přístavby benešovské radnice. 

Nejvyšší místo karlovského ostrohu nad údolím potoka zaujímá kostel sv. Mikuláše, původem 

raně gotická stavba, ze které se i přes renesanční a barokní přestavbu dochovala křížová 

žebrová klenba, lomená okna a vstupní kamenný portál. Brána v ohradní zdi zavede člověka 

na malý hřbitov za kostelem, za horkého letního dne naplněného stinným klidem, 

rozechvívaného probleskávajícími útržky světla v korunách vysokých stromů. Udržovaný 

hřbitov překvapil Josefa Pleskota, který prvně přicházel do Benešova se značnou nedůvěrou, 

tížen představou zanedbaného venkovského města: "Uvědomil jsem si, že Benešov asi není tak 

prohnilý, jak jej Vančura popsal (v románu Pekař Jan Marhoul), když se místní obyvatelé 

věnují s tak příkladnou péčí svým mrtvým. ,,63 Západně pod kostelem sv. Mikuláše byl založen 

kolem poloviny 13. století klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. V pustém 

kostele, vypáleném a pobořeném husity, se roku 1451 konal zemský sněm, na kterém Jiří 

z Poděbrad jednal s papežským legátem Eneášem Silviem Piccolominim, pozdějším papežem 

Piem II o smíření s katolickou Evropou - tehdy patřil Benešov mezi nejvýznamnější města 
v 

v Cechách. Dnes upomíná na minoritský klášter zděná hranolovitá zvonice a z kostela zbylo 

pouze torzo - několik vysokých lomených oblouků presbytáře, stojící osamoceně mezi stromy 

před místní základní ško 10 u. 

Podoba Benešova zůstala od předbělohorské doby do poloviny 19. století téměř neměnná.64 

Jádro Benešova nemá pevný okraj, z čehož lze usuzovat, že nebylo pravděpodobně nikdy 

ohrazeno.65 Nejedná se o město s jasnou, předem danou lokalizační osnovou, ale spíše o 

"přerostlou vesnici ,,66, jak shrnul pomalu a neregulovaně vznikající zástavbu Benešova 

architekt Pleskot. Benešovu se vyhnula také dodatečná racionální regulace probíhající 

v českých městech během 19. století a charakter živelně se rozvíjejícího městečka byl narušen 

až sídlištní schematickou výstavbou. Předměstí Benešova se až do devatenáctého století volně 

rozvíjela podél cest, jež se ze všech světových stran sbíhají k cípům náměstí. K zadním 

62 Ibidem 87. 

63 Josef PLESKOT: S Josefem Pleskotem na téma urbanismus Benešova. Architekt 01/2009, ročník LV, XI. ročník 
měsíčníku leden 2009, 18. 
64 v 

KUCA 1999 (pozn. 61) 88. 

65 Dobroslav líBAL / R. Penniger: Benešov u Prahy. Stavebně historický průzkum historického jádra. SURPMO, 

září 1972, nepag. 
66 

PLESKOT 2009 (pozn. 63) 18. 
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částem domů přiléhaly zahrady, zbylá půda mezi cestami byla rozdělena mezi majitele na 

dlouhé pásy - hony. Při jihozápadním rohu náměstí byla na počátku 18. století založena 

piaristická kolej s kostelem sv. Anny od Giovanniho Battisty Alliprandiho. Rozměrné náměstí 

bylo v průběhu vývoje města rozděleno na dvě části, do středu prostorného tržiště byl vložen 

blok domů, dělící tak náměstí na "Velké" a "Malé." Východní strana Malého náměstí zanikla 

v 80. letech 20. století, sídlištní výstavba tehdy pronikla až k historickému jádru a výrazně 

narušila charakter přirozeně rostlého města. Pouze "velké" Masarykovo náměstí zůstalo 

nedotčeno. I přes radikální sídlištní výstavbu si však Benešov zachovává charakter 

maloměsta, ve kterém je vše vzdáleno "deset minut cesty". Návštěvníka překvapí především 

drobné měřítko venkovské zástavby, které je v kontrastu k sídlištní výstavbě, ale také 

k měšťanské architektuře z devatenáctého století. Pozdější architektonický vývoj však příkré 

kontrasty mezi venkovskými a výstavními měšťanskými stavbami zjemnil a urbanistické 

mezery vzniklé překotnou snahou vybudovat z "přerostlé vesnice" město byly postupně 

zaplněny různě zdařilými realizacemi. 

Rozdílnou výškovou hladinu domů zachycuje fotografie východní strany náměstí pořízená 

před rokem 1913. Dva třípodlažní historizující domy rámují na snímku venkovskou patrovou 

stavbu se sedlovou střechou. Mezeru mezi oběma domy zacelila roku 1926 banka od Otakara 

Novotného, dvoupatrová stavba, jež se přizpůsobuje měřítku okolních domů. Strohé a 

jednoduché průčelí banky stojí v kontrastu k dekoru okolních domů a stavba tak na první 

pohled působí jako architektura vymezující se vůči svému okolí. Monumentality průčelí však 

nebylo dosaženo velikostí, ale jednoduchou a vyváženou skladbou architektonických prvků, 

jejichž rovnocenným protihráčem je prázdná plocha - ta není chápána negativně Uako 

prázdný prostor bez dekoru), ale je obdařena vlastní výrazovou působností. Podobný důraz na 

působení prázdné plochy rytmizované sledem značně převýšených oken nalezneme později i 

u dostavby místní radnice od architekta Pleskota. U obou staveb dochází dle historika 

Vladimíra Czumala k" tlumení monumentalizujícího výrazu ve prospěch maloměstského 

prostředí. ,,67 Banka od Otakara Novotného, klasicizující stavba wagnerovsko - kotěrovského 

ražení, se v prostředí náměstí zřetelně vyjímá, přesto je však vůči okolním domům (možná 

poněkud paradoxně) více historicky a urbanisticky citlivá, než samotné historizující stavby, 

jež v době svého vzniku značně převyšovaly okolní zástavbu. Podobný příklad velkorysé 

stavební činnosti 19. století je patrný při pohledu na Karlov. Z 19. století zde pochází 

rozměrná budova školy, jež oproti historickému špalíčku malých domků působí přemrštěně 

67 
CZUMALO 1995 (pozn. 59) 3 - 4. 
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hmotně a vysloužila si tak od architekta Josefa Pleskota přízvisko" školní bedna ,,68. Architekt 

se ještě za totality podílel na úpravě její barevnosti. Lapidární blok školy se nepatrným 

zásahem odhmotnil a dle autora dnes vytváří vhodné pozadí k špalíčku, rekonstruovanému 

velice citlivě architektem Ladislavem Lábusem. 

Plošné asanace Benešova započaté v šedesátých letech měly pokračovat v roce 1989 

výstavbou panelového sídliště podél Tyršovy ulice, tedy v bezprostřední blízkosti 

historického středu města. Události po 17. listopadu umožnily benešovským občanům veřejně 

se postavit proti nesmyslně drastickému záměru. Architekt Josef Pleskot spolu s Radkem 

Lampou vypracovali urbanistické řešení Tyršovy ulice, jehož smělým cílem bylo "uchránit 

město před schematismem panelové pouště".69 Na rozdíl od plánované sídlištní výstavby, jež 

byla vedena konceptem založeným na co nejefektivnější parcelaci města, bylo součástí 

Pleskotovy a Lampovy studie zhodnocení urbanistického vývoje Benešova. Ve studii byl 

velice dobře rozpoznán charakter benešovské zástavby, jež je soustředěna především podél 

cest, od nichž pak plynule přechází v krajinu. V průběhu vývoje města byla volná místa mezi 

domy rozdělena na dlouhé pásy zahrad a nebyla dodatečně dělena komunikacemi. V městě 

tak vznikly poměrně rozsáhlé domovní bloky, jejichž vnitřní prostor byl vyplněn zelení. 

Rozvolněná struktura města rozdrobující se do okolních polí mohla ještě v šedesátých letech 

působit malebně venkovsky Uak je patrno na plánu z této doby), neujasněná urbanistická 

koncepce města však byla také jeho pádem: "Bez předchozí historické regulace směřující 

k vytvoření organizované městské struktury se začal Benešov proměňovat v sídliště. ,,70 Na 

urbanisticky "nepopsaný bílý papír" Benešova bylo mnohem jednoduší rýsovat abstraktní 

mřížku nového sídliště, než na plán města s přesně rozvrženými domovními bloky, kde by 

architekt musel vzít v potaz alespoň existující komunikace. Benešovská zákoutí tak byla na 

návrhu sídlištní výstavby rozparcelována "podivnou blokovou zástavbou a protkána 

množstvím samoobslužných komunikací. ,,71 Cílem Pleskotova a Lampova návrhu bylo naopak 

uzavřenost domovních bloků zachovat a do soukromých pozemků obyvatel v Jiráskově ulici 

zasáhnout v co nejmenší možné míře. Projekt se snažil vyloučit dopravní průtahy skrze 

vnitrobloky, u nichž měl být uchován charakter "soukromých (intimních) zákoutí". Namísto 

devíti ulic tvořících mřížku nové sídlištní výstavby navrhoval Pleskotův a Lampův projekt 

pouze dvě výrazné komunikace, vycházející logicky z uspořádání města. Z projektu sídlištní 

68 
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69 Josef PLESKOT / Radek LAMPA: Osudy Tyršovy ulice in: Architekt XXXVII, leden 1991, 4. 
70 Ibidem. 

71 Ibidem. 



26 

výstavby byl využit záměr vytvořit novou "okružní" ulici, jež by přímo propojila ulici Novou 

pražskou a Husovu. Nový úsek okružní třídy byl navrhnut jako logické prodloužení již 

stávající ulice a od původní zástavby by odřízl špalíček domů. Ten by byl uzavřen a vytvořil 

by tak nový blok, v jehož nitru by byla zachována původní členitost starých domů. Další 
v 

komunikaci projekt předpokládal mezi ulicí Tyršovou a Ceskoslovenské armády. Nadměrný 

blok vymezený těmito dvěma ulicemi by byl rozdělen novou cestou v půli, kde se stýká směr 

vedení domů. 

Pleskotův a Lampův projekt se pokusil zachovat původní členitost benešovské zástavby, jež 

by byla sídlištní výstavbou zcela zlikvidována. Projekt nesledoval jen zachování původního 

stavu, ale jeho záměrem bylo i vytvoření nových možností pro budoucí vývoj města. 

Proražením dvou nových uličních tříd se projevily město - tvorné ambice obou tvůrců. Vedení 

městské třídy skrze špalíček historických domků by dnes mohlo působit značně 

problematicky, ve srovnání s navrhovanou sídlištní výstavbou však projekt představoval 

nadějné řešení, ve kterém byly velkoryse zúročeny urbanistické vlastnosti Benešova. 

Snaha architekta Josefa Pleskota zabránit likvidaci benešovských domů si získala uznání u 

Mojmíra Chromého, který se po převratu stal starostou města. Mojmír Chromý působil v 

letech 1964 - 1990 v Agropodniku Benešov jako stavbyvedoucí a posléze projektant 

vodohospodářských staveb. Ve volebním období 2000 - 2004 byl zastupitelem Středočeského 

kraje a předsedou jeho Výboru pro regionální rozvoj.72 Starostou města byl nepřetržitě až do 

roku 2005, kdy zemřel po vážné nemoci. Pravidelně publikoval v regionálních tiskovinách 

historické studie zaměřené na genealogii a heraldiku. Mimo to se také organizačně podílel na 

zajištění rekonstrukcí benešovských památek (např. secesního domu čp. 74, dolní zvonice na 

Karlově, Gymnázia s bývalou kaplí). Starosta citlivý ke kulturním a přírodním hodnotám 

města si už v roce 1990 uvědomoval, že radnici je třeba přestavět. V devatenáctém století 

radnice sídlila v domě, ve kterém je dnes okresní soud. Po polovině devatenáctého století pak 

byla pro radnici koupena hospoda zvaná Na obecníku, která byla v 70. letech 20. století 

rozšířena o další dva sousední domy.73 Oba domy byly v restituci navráceny původním 

majitelům, nicméně starostovi se podařilo odkoupit dům čp. 101 zpět pro město. Protože 

tehdy ještě neexistoval zákon o zadávání veřejných zakázek, mohl si dovolit Mojmír Chromý 

72 v 

Pavel PESOUT: Blanický rytíř v roce 2005 vyhlášen, in: Hlas Bystřice 2005/03, 9 -10. 

73 Mojmír CHROMÝ: Vyjádření starosty, Architekt XLI, 1995, Č. 14 -15, 4. 
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zadat dostavbu radnice "z volné ruky" Josefu Pleskotovi74
, který byl svou činností v krajském 

projektovém ústavu s vývojem Benešova pevně svázán. 

Architekt Josef Pleskot tak byl postaven před úkol vytvořit nové sídlo radnice ve dvou na 

sobě nezávislých domech. Patra obou budov navazovala, ovšem s rozdílnými úrovněmi 

podlah.75 Větší z obou domů byla budova čp. 100, dvoukřídlá pozdně klasicistní novostavba 

z druhé čtvrti 19. století. 76 Křídlo směrem do ulice Na Karlově bylo pavlačové, nesené 

cihelnými pilíři a pěti stlačenými oblouky. Podle starosty bylo naprosto nevyhovující a 

nacházelo se ve špatném technickém i stavebním stavu.77 Bylo tedy rozhodnuto, že z domu 

zůstane zachována jen část obracející se do náměstí. Křídlo tvořící část severní fronty náměstí 

bylo jednopatrové, stejnou výšku měla i vedlejší budova, zakoupená po převratu městem od 

soukromého majitele. Architektonicky poutavá je především fasáda domu čp. 100, kterou se 

architekt rozhodl při dostavbě radnice zachovat. Dekorativní fasáda z druhé čtvrti 19. století 

rozhodně nepředstavuje vrcholné dílo tehdy aktuálního historizujícího směru, ale je velice 

osobitou místní variací klasického architektonického tvarosloví. Svou podobou, kterou 

architekt označil s rozpaky jako "bizarní ", se vzpírá jakémukoli slohovému zařazení. 

V přízemí pětiosá a v patře sedmiosá fasáda je horizontálně rozdělena průběžnou, dynamicky 

formovanou římsou. Při krajích dvou mělkých postranních rizalitů naznačených v druhém 

patře se římsa zcela netektonicky zvedá a vytváří tak dynamicky tvarovaný rámec pro znak 

města. Z hlediska pravidel klasického uspořádání stavby se jeví jako prohřešek umístění obou 

rizalitů. Ty, namísto aby zdůrazňovaly střed stavby, jsou umístěny na okraj průčelí. "Bizarní" 

je i návaznost přízemí a prvního patra: rizality naznačené v patře již v přízemí nepokračují a 

navíc jsou zčásti překryty dynamicky zvednutým úsekem římsy. Vstup je pak zcela 

asymetricky k celé fasádě umístěn v krajní ose. Průčelí domu čp. 100, nahlížené skrze kánon 

klasické architektury, se jeví jako netektonické a nelogické. Z prohřešku proti všeobecně 

sdíleným pravidlům klasické architektury zde však není učiněn výsostný záměr, tak jako 

například v barokní architektuře. Netektoničnost zde není podmíněna snahou vytvořit 

z porušování kánonu nový řád, ale je dána naivním chápáním klasického tvarosloví a snahou 

vytvořit něco osobitého a nepřehlédnutelného. Neznámému autorovi průčelí se nakonec 

74 .. .. 
Jan MAN / Jiří HORSKY / Mojmír CHROMY: Interview s držitelem ceny investora Grand Prix OA'95 starostou 

Benešova ing. Mojmírem Chromým in: Architekt 4/96, 3. 
75 Ibidem. 
76 .. 

LI BAL / PENNIGER (pozn. 56) 1972, nepag. 
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povedlo to, o co se zřejmě snažil. Přestože Josef Pleskot kvalitu fasády zhodnotil jako 

"pochybnou tl, rozhodl se nad ní nakonec slitovat - právě proto, že její dynamicky modelovaná 

římsa byla v myslích místních obyvatel neodlučně spjata s budovou radnice a zastávala tak 

funkci znaku - snadno zapamatovatelného domovního znamení. "Pro občany města jasně 

symbolizovala radniční budovu a byla dokonce vnímána jako určitá jedinečnost ", 

charakterizoval průčelí autor přestavby. 78 "Chuť postavit nový dům byla přemožena 

zodpovědností k místu, jehož paměť a identita jsou závislé i na takových domech, jako jsou 

tyto. ,,79 Po počátečních rozpacích a po mnoha úvahách se nakonec architekt rozhodl vydat 

k ,,80 
"cestou po ory. 

Při dostavbě radnice bylo tedy rozhodnuto zachovat obě budovy, z levé pak zbourat 

nevyhovující pavlačové křídlo. Celá radnice byla navýšena o patro, které se ve výrazu a 

tvarosloví podrželo průčelí obou původních staveb tak, aby vnitřně propojená radnice 

navenek stále zachovávala dojem dvou domů. Navýšení bylo podmíněno jednak nutností 

zvětšit objem stavby, ale také snahou o monumentalizaci radnice, která by měla v rámci 

náměstí vytvářet nepřehlédnutelnou dominantu. 8 
I Novým prvkem domu se stal průchod 

skrytý za hlavním vstupem, odkud vedou samostatné vstupy do vlastní radnice, radního 

sklípku a do stanoviště městské policie. Průchod je navázán na loubí nově postaveného křídla 

a obohacuje tak město o novou komunikační osu. Hlavní průčelí bylo ozvláštněno drobnými 

dynamickými detaily, čímž se autorovi podařilo vtisknout mu svůj rukopis, aniž by pro 

realizování svého výtvarného názoru musel nutně oba původní domy zbourat. Patro přidané 

na dekorativní fasádu je mírně konkávně prohnuté. Elegantní zhoupnutí fasády je téměř 

neznatelné, protože obě římsy rámující prohnuté patro jsou naopak vedeny rovným směrem. 

Jemné prohnutí fasády tak není patrné z dálkových pohledů, kdy člověk vnímá především 

obrys stavby. Při ostrém slunci je však dynamická křivka prohnutého patra vepsána do stínu, 

jenž spadá od rovné přímky střechy. Ostré trojúhelníky stínů zase oživují průčelí vedlejší 

stavby. Parapetové desky obou oken v patře jsou půdorysně zkosené a vrhají tak špičaté stíny. 

Nekonvenčně řešený prvek je řádně zviditelněn teprve hrou světla a stínu. Pozdně klasicistní 

průčelí bylo opatřeno velice světlou šedomodrou omítkou, nově přidané mírně prohnuté patro 

pak získalo světle žlutou barvu. Architekt tak "svou~' nástavbu od původní stavby odlišil, 

zachováním stejné tonality obou barev však vnímá návštěvník stavbu celistvě, jako jednotné 

78 
Josef PLESKOT1995 (pozn. 52) 3. 
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dílo. Vedlejší průčelí, nalézající se vose náměstí bylo naopak zvýrazněno cihlově červenou 

strukturovanou omítkou. Barevností tak byla podpořena dualita radnice, jež se navenek jeví 

nepoučenému divákovi jako dva na sobě nezávislé domy. Dominantní postavení domu vose 

náměstí bylo podpořeno snahou symetrizovat jeho fasádu - do středu dlouhého pásu oken 

byly vloženy čtvercové hodiny. Radnice tak získala další atribut - výrazný a snadno 

zapamatovatelný prvek, jenž se může stát novodobým odznakem pro sídlo městské rady. Na 

rozdíl od dekorativního pozdně klasicizujícího průčelí je plocha domu vose náměstí prostá 

plastických architektonických prvků a svou jednoduchou geometrií zřetelně upomíná na 

funkcionalistickou architekturu - pravé úhly ovládly i tvar hodin, jinak tradičně kruhový. 

Stavba svým kompaktním čtvercovým tvarem a použitím dlouhého pásu oken může vzdáleně 

připomenout například Wenkeho obchodní dům v Jaroměři z roku 1912, nejedná se zde však 

o přímou citaci tohoto díla. 

Co na jinak přísně navržené fasádě neodpovídá racionalitě funkcionalisticky chápané 

architektury, jsou dynamické prvky, doplňující tvarosloví fasády o pohyblivé obrazce stínů. 

Vytočení parapetních desek, ani zhoupnutí fasády není nijak podmíněno logikou utváření 

vnitřního prostoru. Jedná se o prvky, které nemají vztah k vnitřku a jejich smyslem je 

především obohacení optického působení průčelí. Takové malé rozverné naschvály jsou 

poměrně časté v barokní architektuře a zdá se, že barokní tvůrce si jimi intelektuálně 

zpestřoval práci sám pro sebe, neboť vtip jeho architektonických hříček nemusel být přístupný 

ani samotnému zadavateli. Detaily, které mohou uniknout běžnému návštěvníkovi, si však 

rádi prohlíží historici umění, kteří s pečlivým potěšením volí slova, aby vyjádřili něco tak 

prostého, jako: "jemné konkávní křivky nejvyššího patra pravé části, nepřehlédnutelně 

prozrazené až vrženým stínem korunní římsy. ,,82 Autorově představě jednoduché architektury, 

kterou naplno rozvinul ve dvoraně radnice, by zřejmě odpovídala "obyčejná" fasáda, již 

předvedl na přístavbě do ulice Na Karlově. V dialogu s původní stavbou (se kterou se rozhodl 

mluvit, i když mu přišla pochybná) se však do jeho práce vloudily drobné hříčky, vytvářející 

citlivý přechod mezi jeho osobní představou jednoduchého" domu s okny" a lidově rozvernou 

" bizarní" fasádou. 

Pro návštěvníka, který vstupuje do radnice poprvé, může být ztvárnění interiéru poměrně 

velkým překvapením. Za klasicistní dekorativní fasádou se skrývá prosvětlená schodišťová 

hala s ochozy, vynášenými jednoduchými kulatými sloupy. Vysoký prostor haly je zakončen 

82 
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širokou plochou skla, skrze niž přichází měkké rozptýlené světlo. Za pro skleným stropem 

prosvítá dřevěný krov světlíku, patrný také zvenčí vobrysu stavby. Na ústřední halu 

s asymetricky umístěným schodištěm v přízemí navazují v každém patře široké chodby. 

S důrazem na jednoduchost byly navrženy i truhlářské a zámečnické prvky. Vysoké dřevěné 

dveře tmavé královské modři jsou ve středu prosvětlena úzkým pásem mléčného skla. Kovová 

zábradlí lapidárního tvarování jsou povrchově upravena vtíráním grafitové barvy.83 Kruhové 

sloupy hlavní dvorany jsou odlity z vysoce kvalitního pohledového betonu, který se vyznačuje 

jemným, na omak příjemným povrchem. 

Jednoduchá vážnost charakterizující dvoranu benešovské radnice ovládá i nově postavené 

křídlo podél ulice vedoucí na Karlov. Oproti původnímu pavlačovému křídlu je Pleskotova 

novostavba asi o 4,5 metrů kratší. Směrem do volného prostranství za radnicí je nové křídlo 

v přízemí opatřeno loubím, jež je napojeno na průchod skrze radnici. Na radničním křídle se 
'OJ 

plně projevila představa Aleny Srámkové o prosté archetypální podobě architektury, jež je 

eliminována na nejzákladnější prvky: stěnu a okenní otvory. Arkády loubí zde mají obdélný 
, 

tvar, podobně jako v projektu litomyšlského obchodního domu Senquar. Uzká převýšená okna 
v 

se v Benešově objevila už na Pleskotově budově Ceské pojišťovny z let 1991 - 93 , ale také na 

bance od Otakara Novotného. Na všech těchto stavbách okna člení prázdnou plochu, která je 

nanejvýš zdůrazněna vystupující římsou patra nebo střechy. Oproštěnost stěny od jakýchko li 

dekorativních prvků nemusí být nutně projevem neúplnosti či "nedotaženého" přístupu ke 

stavbě, ale může být součástí výtvarného působení díla. Pochopení pro působení prázdné 

plochy se projevuje v klasicky chápané architektuře uznávající logickou tektoniku stavby. 

Klasicky chápaná stěna zdůrazňuje oproti dynamicky formované stěně především svou 

statickou funkci - je neměnná, pevná a stálá. Neměnnost a statičnost lze chápat jako projev 

touhy k dosažení ideální nadčasovosti: " Ve svém výsledku se jedná o dům utvořený klasickými 

prostředky, což nejvíce odpovídá nadčasovosti radnice. ,,84 Na rovné ploše, jež je prosta 

detailů, pak hraje mnohem větší úlohu výběr materiálu: "To, čemu se říká detail, je vlastně 

způsob, jak přejít zjednoho povrchu na druhý, jak přestoupit roh, jak udělat hranu, jak spojit 

jeden materiál s druhým, řekněme přechodový článek. ( .. ) Mě detail moc nezajímá, dá se 

83 
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odstranit a je hodně napínavý, řešit styk hmot materiálů, povrchů, jednotlivých elementů 

rovnou mezi sebou. Samozřejmě záleží na tom, jak se materiály vyberou. ,,85 

Dekor, jež byl Loosovým prohlášením o zločinnosti ornamentu zcela vymazán z repertoáru 

moderní i současné architektury, se navrací na stavby v podobě rozmanitých povrchů 

přírodních materiálů. Pleskotova přístavba nového radničního křídla v Benešově má dva 

druhy mírně strukturované omítky, jež oživují jinak přísně působící plochu fasády. Výtvarné 

působení prázdné plochy, přítomné v díle Josefa Pleskota, bylo v dějinách architektury snad 

nejvíce zdůrazněno Corbusierem, jenž abstraktní rozlehlost prázdné stěny na vile Schwob 

v La Chaux-de-Fond zarámoval pomocí cihelných říms do podoby obrazu.86 Podobně prázdná 

rozlehlost průčelní stěny se objevuje v Pleskotově obytném domu v Horažďovicích. Stěna 

obracející se do prostoru ulice působí vedle historické zástavby značně kontrastně, namísto 
'" oken a dveří modeluje její prázdnou plochu pouze výrazná struktura omítky. Clověk by 

předpokládal, že nejvíce výtvarné tvořivosti se soustředí na hlavní průčelí. Na místě, jež je 

nejvíce z celé stavby vystaveno pozornosti kolemjdoucích, se však nachází pouze abstraktní 
'" dřevěný rošt kryjící pavlače a rozlehlá, omítkou strukturovaná stěna. Zádná okna, ani 

zdůrazněné dveře. Prázdné plochy nejsou odsunuty do zákoutí architektury, kde by 

nepřítomnost dekoru skutečně neměla co dělat se záměrným abstrahováním. Namísto toho 

jsou prázdné plochy přímo nastaveny pohledu okolí a stávají se tak abstraktní obrazem. 

Otázkou snad jen zůstává, kdo takový abstraktní obraz kontrastující s členěnými historickými 

fasádami dokáže ocenit a zda obyvatelé domu uvidí v prázdné ploše něco více, než jen 

prázdnou plochu. Místní lidové označení horažd'ovické stavby jako "králíkárna" takovému 

chápání moc nenasvědčuje. 

Přívlastky, které si získala strohá podoba radnice v Benešově, jsou však v vesmes 

chvályhodné. 87 Starosta radnice v Benešově bez rozpaků prohlásil, že má "trochu lepší 

pochopení pro eleganci architektury než běžný člověk", když byl dotázán, jak rychle si na 

strohost a jednoduchost nové stavby zvykl. 88 V případě radnice v Benešově důraz na 

85 " 'V , , , v V , 
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jiné eseje, Praha 2007, 39 - 66. 

87 O pochvalných slovech, jež návštěvníci skládají architektonické podobě radnice, hovoří její současný starosta 
Petr Kouba. Více: Petr KOUBA: Radnice v Benešově. Se starostou Benešova Petrem Koubou, in: Stavba 3/2006, 
40. 
88, , 

CHROMY / MAN / HORSKY 1996 (pozn. 74) 3. 
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abstraktnost stavby nepřevážil nad citlivým přístupem k historickému prostředí. Jak již bylo 
v 

řečeno, přístavba levého křídla odpovídá představě Aleny Srámkové o "domu s okny" -

stavbě, jejíž působivá jednoduchost vychází z racionálního a logického uspořádání, jež se 

člověka dotýká svou pravdomluvností. Pravdomluvnost takového domu nemá být zastřena a 

pro architekta se "nerafinované a přehledné dispoziční uspořádání H, či "nevýstřední 

provedení interiérů" stává doslova otázkou cti. Tento heroický étos pravdy tvoří základ 

tradice moderní architektury. Tradice se však může změnit v dogma, pokud je předávána bez 

citlivého porozumění okolního prostředí, pokud je tradována jako zákon, jenž nepřipouští 

žádné ústupky a výjimky. Výtky, adresované v minulém století na funkcionalistickou 

architekturu, však nelze v případě Pleskotovy radnice uplatnit. Radnice v Benešově naplnila 
v 

svým nedogmatickým pojetím meziválečné formy architektury vize Rostislava Sváchy o 

modernosti, jež "otevírá nové obzory. ,,89 "Skutečná modernost spočívá v otevřeném vnímání 

proměn moderního světa se všemi jeho vymoženostmi a krásami, ale i paradoxy, rozpory a 

riziky ,,90, shodnul se Rostislav Švácha s Marchalem Bermanem, autorem knihy "Vše co je 

pevné se vypařuje". V tomto smyslu je Venturiho názor uznávající složitost a protiklad 

v architektuře projevem moderního myšlení. 

" Ustavičně kladem důraz na to, v čem se naše doba shoduje s minulostí, a to v takové míře, že 

jsme ztratili styk s tím, co je v naší době odlišné: co je v ní v podstatě nové ", posteskl si 
v 

Rostislav Svácha ve svém článku "Nové vize modernosti". V případě Pleskotovi radnice 

může být chápáno jako typicky nové právě to, co je v ní staré. Středověký, renesanční, 

barokní, ani moderní architekt by pravděpodobně neměl potřebu zachovávat předchozí 

stavbu, zvláště pokud by se mu zdála jako bizarní. Oproti minulosti dnes však už není zcela 

všeobecně přijímána představa lineárního vývoje umění, směřujícího jednoznačně k pokroku. 

Idea logického (tedy předvídatelného) vývoje umění, prezentovaná Aloisem Rieglem jako 

věčný proces zrození a odumírání na sebe navazujících slohů, byla zkritizována Hansem 

Tietzem už v roce 1907. Podle Tietzeho působí památky aktivně esteticky nezávisle na tom, 

jaký umělecký proud je v současné době upřednostňován.91 Ohodnocením starého i nového 

tak byla podpořena možnost společné existence navzájem odlišných uměleckých projevů 

v následujícím staletí. Důraz na zachovávání starého při dostavbě radnice v Benešově je 

charakteristickým projevem nového současného myšlení. 

89 Rostislav ŠVÁCHA: Moderní, ale s příběhem, in: Stavba 1997. 
90 v , 

SVACHA 1998 (pozn. 6) 12. 
91 Ivo HLOBIL: Alois Riegel a teorie moderní památkové péče (2003), in: Ivo HLOBIL: Na základech konzervativní 
teorie české památkové péče, Praha 2008, 86. 
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Vraťme se ke slovům, která zazněla na začátku textu: "vážnost, solidnost, monumentalita, 

střídmost, jednoduchost, formální nenápadnost, neokázalost, skromnost, trvanlivost, 

nadčasovost". Tato slova, kterými architekt Josef Pleskot vyjádřil charakteristické rysy 

radnice v Benešově, nevyjadřují pouze ideu moderní architekty, ale v širším smyslu vyjadřují 

základ jakéko li klasické architektury (antické, barokní, gotické). Antický chrám, vzor klasické 

architektury, je monumentální, jednoduchý a trvanlivý. Touto podobou vyjadřuje nadčasovost 

a trvanlivost ideje. Antický chrám však do kontextu vstupuje suverénně, krajinu ovládá, neboť 

sám vytváří měřítko k hodnocení okolí. Antický chrám není neokázalý, neboť sám káže 

pravidla, podle kterých je okolí utvářeno. Pojem skromný nezískává ve spojení s antickým 

chrámem žádný smysl, protože antický chrám je největší a nemůže se před ničím umenšit. 

Podobně jako idea je ve vztahu ke světu prvotní. Architekt Josef Pleskot se však snažil, aby 

Radnice v Benešově byla neokázalá a skromná. Architekt Josef Pleskot při dostavbě radnice 

v Benešově před sebou neměl širou krajinu, která nepoznala dotek lidské ruky, tak jako 

antický stavitel. Nemohl zde vystupovat, jako kdyby byl první, kdo sem přichází. Namísto 

toho se zde architektovi Josefu Pleskotovi otevřel složitý kontext, na který se rozhodl 

reagovat. Zachoval historickou materii původního domu ("bizarní" průčelí), protože se 

domníval, že nese ideu, která je pro obyvatele města nenahraditelná. Zároveň si zachoval 

vlastní architektonický přístup, který tíhne ke klasickým pravidlům. "Věčný a nečasový ,,92 

koncept jednoduchého prostého "domu s okny" spojuje architekturu Josefa Pleskota 

s ideálním vzorem antického chrámu. Propojením klasického nadčasového principu (dvorana) 

s ojedinělým atypickým prvkem (historické průčelí) vznikla stavba, která si svým 

myšlenkovým konceptem zasluhuje mimořádné ocenění. 

92 Tak definoval koncept "domu s okny" Rostislav Švácha v publikaci Česká architektura a její přísnost. ŠVÁCHA 
2004 (pozn. 12) 33. 



4. AP atelier, radnice v Benešově, hlavní průčelí do náměstí 
realizace 1995, současný stav (2010) 

5. AP atelier, radnice v Benešově, průčelí do ulice Na Karlov 
realizace 1995, současný stav (2010) 
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7. AP atelier, radnice v Benešově, realizovaný návrh 

fasádo směrem do ulice Na Karlov, 1993 
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8. AP atelier, radnice v Benešově, realizovaný návrh 

celková situace, 1993 
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9. AP atelier, sloupy ve vnitřní dvoraně benešovské radnice, 

realizace 1995, současný stav (2010) 
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10. AP Atelier, okno se zkoseným parapetem na hlavním 

průčelí benešovské radnice, realizace 1995, současný stav (2010) 
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PRŮCHOD VALEM JELENÍHO PŘÍKOPU 

Studie: 1996 - Realizace: 2002 

Autoři: Jitka Svobodová, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka, 

Jana Vodičková - Kantorová, Isabela Grosseová 

Investor: Nadace Vize 97, Správa Pražského hradu 

39 

Jelení příkop byl přirozeně vytvarován působením potoku Brusnice a dodnes si zachovává 

charakter divokého údolí s neuspořádanou volnou přírodou. Tvoří tak protipól k intenzivně 

udržované Královské zahradě založené na geometrickém pravidelném půdoryse. 

Charakteristické kvality, které dnes na Jelením příkopě oceňujeme, však vznikly tím, že údolí 

leželo spíše stranou hlavního zájmu panovníků a jeho význam, kromě přirozeného 

fortifikačního smyslu, byl především hospodářský. Na severních svazích byly ve středověku 

vinice, dlouhodobě zde byla chována vysoká zvěř, v horní části byly sádky a byl zde také 

mlýn na střelný prach, od nějž patrně pochází pojmenování pro Prašný most.93 Zcela 

pravidelně, a to ještě během 20. století, sem byla sypána suť ze stavebních prací na Hradě.94 

Zatímco Horní Jelení příkop vázaný na bažantnici na severním předpolí pražského hradu byl 

upravován do podoby ovocného sadu, Dolní Jelení příkop si uchovával charakter neprostupné 

rokle. Oproti prosvětlenému a otevřenému prostoru horní části Jeleního příkopu, má hluboký 

zářez Dolního Jeleního příkopu spíše stinný a uzavřený charakter. Právě pro "stísněnost a tok 

vody" označil zahradní odborník, jehož si pozval císař Ferdinand I. až z Flander, Dolní Jelení 

příkop za zcela nevhodný pro založení královského libosadu.95 Dolní Jelení příkop neprošel 

nikdy parkovou úpravou. Podobu stinné a chladné rokle umocňuje v současnosti jednotvárný 

souvislý porost břečtanu a absence jakýchkoli barevných rostlin či keřů. Okrasné rostliny zde 

však nikdy pěstovány nebyly, ještě v dobách osidlování hradu byly svahy zalesněny buky, 

duby a borovicemi, za první republiky sem bylo navrhováno maliní, ostružiny, hloh, jeřáby či 

jedlé kaštany. 

93Pavel VLČEK: Umělecké památky Prahy 2000, 168. 
94 Milada VILíMKOVÁ: Pražský hrad -Jelení příkop. Stavebně-historický průzkum. SÚRPMO, listopad 1971, 58. 
95 Ibidem 7 - 8. 
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Horní Jelení příkop ve srovnání s královskou zahradou nepředstavoval reprezentativní místo, 

ale oproti zarostlému Dolnímu Jelenímu příkopu měl mnohem kultivovanější tvář. Kolonie 

zahrádek pro pracovníky hradu, jež se zde nacházela za první republiky,96 tak svým způsobem 

odpovídala užitkovému charakteru této části příkopu. Současná úprava do podoby anglického 

parku s otevřeným volným prostranstvím zachovává základní polaritu Jeleního příkopu na 

dolní - divokou část a horní - kultivovanější část. 

Romantický charakter Jeleního příkopu byl rozpoznán za první republiky - z vlastností, které 

příkop získal tím, že ležel stranou pozornosti, se náhle stala kvalita, již je třeba zachovat: 

" Celek je udán porostem, nemá sem být vkládána žádná jiná umělá forma. Příkop nemá se 

stát uměle pěstěnou částí zahrad, ale přírodním prostředím ... " 97 Sevřený charakter údolí 

zdůrazněný mohutnými hradbami na severním ostrohu byl oceňován jako připomínka 

dávných časů a "stísněnost" jež baroknímu zahradníkovi nevyhovovala, byla naopak chápána 

pozitivně. Při úpravách neměl být setřen romantický ráz připomínající středověk.98 Představu 

uzavřené divoké přírody mělo podpořit i obnovení chovu vysoké zvěře, jež zde byla chována 

od roku 1565 až do poloviny 18 století. Namísto jelenů byli do Jeleního příkopu nakonec 

umístěni medvědi, pro něž byl roku 1920 postaven medvědinec podle skic arch. Fialy.99 Podle 

plánů Josipa Plečnika byla vybudována zahrada na Baště s přilehlou rampou, čímž byl 

významně změněn terén v oblasti severozápadního nároží hradu. 100 Plečnikovy velkolepé 

plány na vybudování "smyčky" nad zatáčkou Chotkovy silnice ale realizovány nebyly a tak si 

rokle uchovala do 20. století svoji uzavřenou podobu divoké přírody. Romantický důraz na 

přírodní charakter rokle byl obnoven za prezidenta Václava Havla. Z poetického popisu 

dolního Jeleního příkopu ve studii Správy pražského hradu z roku 1996 lze vyčíst ocenění 

stejných kvalit, které byly zdůrazňovány za první republiky. 

Za panování Ferdinanda I, v letech 1534 - 1536, byl Jelení příkop překlenut mostem 

spojujícím Pražský hrad se současně zřizovanou Královskou zahradou. Most nebyl klenutý, 

961bidem 56. 
97 VV , 

era MALA: Z historie Jeleního příkopu Pražského hradu in: Architekt 7/99, 22. 
98 Ib'd lem. 
99 ViLíMKOVÁ 1971 (pozn. 94) 53 - 54. 
100 I ' , 

. HERICHOVA: Jelení příkop varcheologických pramenech in: Kateřina TOMKOVA a kol.: Zpráva o 
archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 756/01 na lokalitě Praha - Pražský hrad, Prašný 

most / Jelení příkop - akce: průchod valem Prašného mostu I.díl, Archeologický ústav AV ČR, Praha 2001, 4. 
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ale sestával z pěti kamenných pilířů, na něž byla pomocí dřevěných příčných stojek 

připevněna dřevěná mostovka. Ta byla kryta dřevěnou chodbou se sedlovou střechou a 

osvětlena byla jednoduchými čtvercovými okny. Dřevená chodba měla zvedací díl před 

severní hradní bránou. Během tereziánských přestaveb Pražského hradu byl celý most v letech 

1769-1770 zasypán tak, že jeho pilíře zůstaly zachovány v tělese náspu. Práce na budování 

hráze vedl převážně Antonín Haffenecker, který nastoupil ruku1769 jako stavitel Pražského 

hradu. Podle jeho návrhu byla také postavena nová reprezentativní vstupní brána do areálu 

Pražského hradu při severním konci mostu. Během tereziánských přestaveb ztratil Hrad 

charakter opevněného středověkého sídla a proměnil se v palác otevřený do okolí. 101 Původní 

most s krytou chodbou neodpovídal novému pojetí panovnického sídla. Dřevěná konstrukce 

mostu byla rozebrána, aby se uvolnil pohled na průčelí paláce. Ze stejného důvodu byla 

stržena i kamenná vstupní brána na most s bočními domky pro střelce. Z předmostí se stala 

ulice, kterou již nebylo třeba chránit a novým úpravám tak ustoupila i strážnice 

v severozápadním nároží Lvího dvora. Pilíře mostu byly zasypány a na nově vzniklém valu 

byla vybudována širší cesta, odpovídající velkorysému vstupu do hradu. V hmotě náspu byla 

vyhloubena tzv. Tereziánská štola, umožňující volný průtok potoku Brusnice. Kvůli častým 

sesuvům půdy byla pata náspu pravidelně rozšiřována až do devatenáctého století. 

Hráz vybudovaná Antonínem Haffeneckerem ve třetí čtvrtině 18. století rozdělila Jelení 

příkop na dvě na sobě nezávislé části a znemožnila volný průchod údolím po celé jeho délce. 

Myšlenkou propojení obou částí se na počátku devadesátých let začal zabývat tehdejší 

prezident Václav Havel. Idea volného průchodu údolím byla součástí širšího záměru 

zpřístupnit Pražský hrad skrze soustavu alternativních cest vedoucích Jelením příkopem. 

Prvním krokem k zpřístupnění Jeleního příkopu byla realizace vstupu do horní části údolí 

z ulice U brusnice podle projektu P. Hlaváčka (mezi lety 1992 a 1993).102 V rámci úprav 

Pražského hradu bylo počítáno i s úpravou severního předpolí Pražského hradu s bažantnicí 

do podoby odpočinkového, oddechového územÍ. Průchod se tak měl stát součástí cesty, jež by 

propojovala celý příkop a přiváděla by návštěvníky do nově revitalizovaného středověkého 

hospodářského předpolí pražského hradu. 103 Vzhledem k divokému charakteru Jeleního 

příkopu se mělo jednat spíše o turistické stezky umožňující návštěvníkovi poznat Hrad 

101 
Most - součást města I. Veřejná anonymní soutěž. Cena Jaromíra Krejcara - II. ročník 1993. Přemostění 

{;1eního příkopu: Architekt 19, září 1995, ročník XLI, 5 - 6. 

1 
Studie a projekty 1990 - 1999 in: Architekt 10/2002, 62. 

03 
Ivo KOUKOL: Rozhovor s Ivo Koukolem, bývalým ředitelem SPH, in: Architekt 10/2002, 60. 
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z jiného úhlu pohledu, než o klasické dlážděné městské chodníky, které by měli potřebu 

soutěžit~~ s hlavními přístupovými cestami. Nadací vize 97 byla zdůrazňována především 
" 
cesta běžící po severní hraně příkopu, umožňující ,,proměňující se pohled na vlastní ostroh 

s katedrálou" a samotná cesta po dně strže, jejíž "hloubku zdůrazňují mohutné hradby 

s věžemi, jež se nad ní tyčí. ,,104 Tomuto citlivému uchopení charakteristiky Jeleního příkopu 

odpovídá také návrh na úpravy dolního Jeleního příkopu z roku 1994 od Kurta Gebauera, 

který se v romantickém duchu pokoušel změkčit přímou linii potoka Brusnice vybudováním 

hrázek, doplněných malebnými zákoutími. Svůj koncept úpravy shrnul sochař slovy: "Příkop 

má působit romanticky divoce, avšak bez přílišné umělosti. ,,105 Zajímavým motivem 

Gebauerova návrhu byla myšlenka doplnit hlavní průchod valem dalším podchodem skrze 

vrcholek náspu, jež by možnost procházek Jelením příkopem obohatil o další trasu. Plány na 

změkčení toku Brusnice realizovány nebyly, ale sochař svými díly nakonec doplnil cestu 

běžící dolním Jelením příkopem. 

Zakázku na vybudování průchodu valem prašného mostu získal nakonec Josef Pleskot a to na 

přímé oslovení nadace vize 97. Josef Pleskot byl v té době znám především svojí realizací 
v 

továrny ve Vranném, jež byla Rostislavem Sváchou srovnávána s pracemi Herzoga a de 

Meurona ve "společném hledání skryté geometrie přírody. ,,106 Podobu továrny ve Vraném 

určil její přírodní kontext - vlastnosti obsažené v přírodě se pro architekty Pleskota a Lampu 

staly vodítkem pro vytvoření měřítka a rytmu nové stavby. Správa Pražského hradu 

zdůrazňující přírodní charakter Jeleního příkopu se tak dostala do kontaktu s architektem, 

který ve svých pracích dokázal na přírodní kontext přesvědčivě reagovat. Již plány Kurta 

Gebauera v sobě obsahovaly základní porozumění přírodnímu prostředí Jeleního příkopu. 

Kromě Gebauerových plánů předcházela Pleskotově práci také studie úprav pro zpřístupnění 

dolního Jeleního příkopu od M. Sborwitze z roku 1994. Ta však nebyla v dobových 

architektonických publikacích nijak významně zdůrazňována. Poměrně důležitějším 

projektem předcházejícím Pleskotovu realizaci byla soutěž na přemostění Jeleního příkopu 

pro mladé architekty do věku 35 let z roku 1993, kterou nezávisle na plánech Václava Havla 

a tehdejšího ředitele SHP lva Koukola vyhlásila architektonická nadace CAF ve spolupráci 

-
104 I ' 

vo KOUKOL / Ivan KROUPA / Tomáš NOVOTNY: Severní předpolí Pražského hradu. Studie Správy Pražského 
hradu. S pomocí Nadace Václava Havla pro rozvoj Pražského hradu a Rockefeller Brothers Fund, 1995. 
lOS 

Kurt GEBAUER: Návrh úprav Jeleního příkopu Pražského hradu. Architekt XLV, 1999, Č. 7, 28. 
106 R .., , 

ostislav SVACHA: Továrna ve Vraném. Architekt Č. 16 -17, ročník XXXIX, srpen 1993, 1- 3. 
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s Obcí architektů České republiky.l07 Zatímco Jan Šépka navrhoval údo lí překlenout zcela 

'" novým, křivkově tvarovaným mostem, na vítězném projektu od Michaely Stádlerové byl 

původní most zachován a do jeho náspu vyhlouben monumentální otvor s asymetricky 

rozevřenými vstupními špaletami. Soutěž byla od počátku zamýšlena jako ideová a žádný 

z projektů realizován nebyl. Výsledky soutěže však napomohly k ujasnění představy o 

způsobu propojení Horního a Dolního Jeleního příkopu. Odstranění valu a případná obnova 

mostu se ukázala technicky nereálným úkolem. Nadace vize 97 tuto myšlenku opustila a Josef 

Pleskot tak přistoupil k navrhování průchodu. lOS 

Architektonické ztvárnění tunelu lze rozdělit do dvou částí: cihlou obložený oválný tunel a 

vstupní betonové prostory s rozevírajícími se stěnami otevřeného zářezu, do nichž se sbíhá 

pěší stezka a koryto potoka Brusnice. Samotný tunel má lehce převýšený vejcovitý tvar a byl 

ručně hlouben tradiční tunelářskou techno logií pomocí hnaného pažení. 109 Cesta skrze tunel je 

rovnoměrně rozdělena na dvě části: pevný chodník a pochozí rošt kryjící koryto Brusnice, 

skrze který je slyšet slabé zurčení vody. Zhruba v polovině cesty se ve stěně nachází výklenek 

s částí původního pilíře, který byl odhalen při hloubení tunelu. Po archeologickém plŮzkumu 

byl pilíř zakryt betonovou vrstvou, aby nedocházelo kjeho dalšímu narušování. Z 

památkového hlediska tedy byla zachována materiální stránka původního mostu pro budoucí 

výzkum, ovšem pro současného diváka, který s existencí pilíře nemusí být obeznámen, tak 

výklenek ztrácí svou pointu a jeho význam není úplně jasný. 

Betonové stěny uvozující vstup do tunelu jsou v několika vrstvách odstupňované, takže se na 

jejich hranách mohou usazovat rostliny a zároveň jsou opatřeny otvory pro sazenice 

břečťanu. I 10 Asymetrické rozevírání vstupních stěn vychází vstříc vedení stezky a zároveň 

zčásti kopíruje linii hradeb Pražského hradu, jež nejsou vedeny v přímém západovýchodním 

směru, ale využívají skalního masivu Jeleního příkopu. Architekt zde intuitivně reagoval na 

utváření skalního masivu, které zapříčinilo i neobvyklý zlom Plečnikovy lávky vedoucí do 

zahrad Na Baště. Asymetrické rozevření vstupních špalet se objevilo již na soutěžním 

projektu od M. Štádlerové - stěny v diagonálním směru navádějí do průchodu vodní řečiště i 

107 
Most - součást města I. Veřejná anonymní soutěž. Cena Jaromíra Krejcara - II. ročník 1993. Přemostění 

Jeleního příkopu: Architekt 19, září 1995, ročník XLI, 5 - 6. 

108 Informační studie vypracovaná Nadací Václava Havla pro rozvoj Pražského hradu za přispění Správy 
Pražského hradu, duben 1996. 
109 Autorská zpráva. Průchod valem Prašného mostu. AP ateliér. Leden 1999, s.I., 10. 
110 ústní sdělení: Josef Pleskot, 21. Května 2007. 
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pěšinu, která se v Horním Jelením příkopě od potoka odděluje. Zalomení skalního masivu a 

nepravidelné formování Jeleního příkopu tak u třech různých architektů vyústilo v používání 

diagonálních směrů. 

Rozevírající se stěny vytváří rám obdélného vstupu do tunelu, jenž se směrem nahoru mírně 

rozšiřuje. Návštěvník vstupující do obdélného šedavého portálu se překvapivě ocitá v 

oválném prostoru žhnoucím oranžovou barvou cihel, jehož tvar je v plynulých křivkách 

opisován svitem z reflektorů, zapuštěných v pravidelných rozestupech do povrchu betonového 

chodníku. Cihly, kterými je obložen vnitřek tunelu, jsou navzájem kladeny na způsob vedení 

prutů v proutěném košíku. Výsledný povrch tunelu tak není hladký, ale mezi jednotlivými 

přesahy cihel vznikají plošky, které zadržují při ostrém světle stín. Při dopadu slunečního 

svitu do tunelu je tak jeho povrch strukturován do mnoha drobných bodů. "Nejvíce jsem 

myslel na to, aby se z tunelu vykřesalo co nejvíce záře a vytěsnilo maximum tmy", 

charakterizoval Josef Pleskot svůj přístup k utváření tunelu. II I Klenba vstupního prostoru z 

pohledového betonu vytváří plynulý přechod z obdélníku vchodu ve vejcovitý tvar tunelu. 

Zvláštní utváření vstupního prostoru bylo dáno kompromisem mezi architektovou a 

investorovou představou: zatímco architekt chtěl použít vejcovitý profil, aby tunel nepůsobil 

stísňujícím dojmem, Ivo Koukol upřednostňoval obdélný profil vstupU. 112 

Pro průchod Jelením příkopem je charakteristická monumentalita spojená s mírnou asymetrií. 

Snaha o jednoduchý čistý tvar a důraz na krásu nezakrytého přiznaného materiálu řadí toto 

dílo do architektury navazující na modernu. K jejímu odkazu se sám autor hlásí - především 

však k její morální motivaci, k její víře v ideál - ve smysl konaného. Tato víra ve smysl věcí 

se však v post-moderním nahlížení světa uznávajícím veškeré hodnoty může vytratit. 

Bezbřehá svoboda se tak snadno promění v nihilistickou rezignaci a desorientaci - tak se to 

alespoň mohlo některým tvůrců a teoretikům v post-moderní době zdát. 113 Návrat k moderně 

tak v případě architekta Josefa Pleskota - a stejně tak v případě jeho učitelky Aleny Šrámkové 

111 Josef PLESKOT / Matěj ŠIŠOLÁK / Jiří HORSKÝ: Profil. Josef Pleskot, in: Architekt 12/2002, 43. 
112 d V 

s elení autora: Josef Pleskot: 17.12. 2009 
113 
" O bezbřehém přijímání hodnot v postmoderně a o ideálech moderny hovořil Josef Pleskot a manželé 
Sevčíkovi v souvislosti s výstavou AP atelieru v Galerii Jaroslava Fragnera v roce 1997. O tom více: Josef 
PLESKOT/ Jana ŠEvčíKOVÁ / Jiří ŠEvčíK: rozhovor s Josefem Pleskotem in: PLESKOT Josef, ŠEvčíKOVÁ Jana, 
" 
SEvčíK Jiří, ŠVÁCHA Rostislav, ZACHAŘ Michael: Josef Pleskot. AP atelier, katalog Galerie Jaroslava Fragnera, 
Praha 1997, 7. 
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_ neznamená pouhý formální příklon, ale především snahu o znovunalezení základních 

hodnot architektury. Tyto hodnoty lze chápat jako vlastnosti tvořící podstatu architektury -

prostor, hmota, světlo, cesta, vztah k okolí. Jsou to vlastnosti, které svým působením vytváří 

význam - ideu stavby. Průchod Jelením příkopem působí na diváka především svým 

prostorem a svým hmotovým uspořádáním - tedy ryze architektonickými kvalitami. Pojem 

"bytostného ikonologismu ,.1 14 který Mojmír Horyna použil při výkladu architektonického díla 

Jana Blažeje Santiniho, získává smysl i při výkladu průchodu Jelením příkopem. Sdělení je 

zde uloženo v podstatě stavby, tedy v jejím vnitřním utváření. V žádném případě se nejedná o 

postmodemí "dekorovanou boudu", jak sám Venturi definoval své stavby v knize Poučení 

z Las Vegas. Význam nebyl na stavbu dodatečně "nalepen" ve formě citace, ale je uložen 

v samotné stavbě. Jelení příkop se tak řadí jednoznačně k těm stavbám, jež Kenneth Frampton 

upřednostňuje před "dekorovanými boudami", protože působí na člověka "poetikou 

konstrukce" - tedy svou fyzičností. 115 Rostislav Švácha definuje koncept, který Frampton 
v 

v architektuře prosazuje, jako "ontický". (Ciní tak v návaznosti na eseje architekta Petera 

Zumthora, který se zabývá filosofií Martina Heideggera.) Frampton považuje při poznávání 

architektury za podstatnou "zkušenost těla ,,116, nesoustředí se tedy na vizualitu stavby, ale na 

její prostorové uspořádání, tedy na její konstrukci. Prostorové uspořádání průchodu v Jelením 

příkopě působí nebývale silným dojmem. (Význam takového uspořádání může být 

symbolicky interpretován jako narození - cesta za světlem. Způsobů jak cestu hřejivým 

oranžovým prostorem vnímat je vícero, stejně jako má každé umělecké dílo více významů. 

Podstatné však je, že průchod, tím jak je postaven, takové výklady umožňuje, protože svou 

poetičností spouští představivost návštěvníka.) Pro kunsthistorika zabývajícího se barokní 
v 

architekturou může být přitažlivé zejména utváření vstupních částí tunelu. Clověk vstupující 

do průchodu zde zažívá, jak se hranatý tvar během jeho chůze plynule a zároveň paradoxně 

proměňuje ve zcela opačný tvar. Podobně neuchopitelný dojem získává člověk, když stojí 

v kostele sv. Ivo od Francesca Borrominiho a dívá se do osvětlené kupole. Ostře vytažený 

konkávní tvar se v klenbě zcela plynule proměňuje do opačného, opět lineárně zdůrazněného 

tvaru. Divák tuší, že v prostoru klenby se děje něco zvláštního, ale není schopen přesně 

definovat co a tento neuchop ite lný, člověka přesahující pocit je umocněn světlem, 

rozlévajícím se z otvoru ve vrcholku klenby. Pro prohloubení popisovaného prožitku zde 

předkládám popis průchodu valem Jeleního příkopu od lva Koukola: " Vejce vzniklo v hlavní, 

-
114 

Mojmír HORYNA: Jan Blažej Santini - Aichel, Praha 1998, 180. Mojmír HORYNA: Klášter Kladruby. Kostel 
Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta. SURPMO Praha, 1975, 134. 
11s R ..., , 

ostislav SVACHA: Tři přednášky Kennetha Framptona, in: Architekt 1- 2, 1996, 12. 
116 Ib·d lem. 
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střední vrtané části, kdežto portály, které jsou kopány shora, mají zachován profil obdélníku. 
v 

Architekt Josef Pleskot vytěžil z tohoto řešení podle mě maximum. Rešení je to velice 

elegantní a přidal k tomu pár "fajnovostí", kterými jsou například diváka zneklidňující 

zkosené rohy v portálu. Tam by totiž čekal pravý úhel a na sebe navazující stěny. Otevírá se 

mujakýsi tajemný pohled do prázdna. ,,117 

Srovnání s barokní architekturou je v tomto případě značně volné a spíše má poukázat na 

určitý princip tvorby architektury, v kterém význam díla (zde například labilita, určitá 

paradoxnost) vzniká tím, jak dílo prožíváme. Význam je uložen ve vnitřním uspořádání díla, 

význam díla je jeho bytím - odtud Framptonovo označení "ontická architektura". V tomto 

smyslu lze pochopit i termín "bytostný ikonologismus", jež profesor Horyna vysvětluje jako 

způsob uměleckého vyjádření, ve kterém" významy a ideje nejsou zobrazovány, ale přímo 

vtělovány do staveb, jejichž jednotlivé dimenze - půdorys, prostorové i tvarové kompozice, 

detaily atd. -jsou přímo proniknuty a utvářeny symbolickým smyslem. " V případě Santiniho 

sakrální architektury cítíme, že smyslem, který tyto stavby vyjadřují, je přítomnost Boha. 

Dnešní architektura není motivována tak jasnýma všeobecně sdíleným ideovým konceptem, 

jaký v baroku nabízelo křesťanství. Základní architektonické kvality ovšem hluboce a niterně 

zažívá každý člověk v jakékoli době - proto se stává, že pocit posvátna dnes poněkud 

paradoxně zažíváme v rozlehlých industriálních halách. (Na Josefa Pleskota například působí 

spirituálně Vítkovické ocelárny, kjejichž rekonstrukci se AP atelier v současné době 

chystá.)118 Průchod Jelením příkopem je takovým příkladem ryze užitné stavby, jež ovšem 

svými kvalitami vybízí k duchovnímu prožívání. Význam stavby -jeho ideu - zde prožíváme. 

Nejedná se o význam, který je uložen v citaci, odkazu, či metafoře, kterou přečteme (či 

rozluštíme) na základě našeho vzdělání - jako v případě určité směru postmoderní 

architektury. 

Co však lze na průchodu Jelením příkopem považovat za postmoderní rys, je způsob, kterým 

je pomocí asymetrie stavba vložena do okolního prostředí. Cit pro jemné nahodilosti 

kontextu, které vedou nutně k "nerovnostem", či dle Venturiho k charakteru "nesnadného 

celku ,,119 je hlavním znakem postmoderny, která se tak chtěla vyvarovat jednostranné 

abstraktní moderní formě, jenž se může ve vyhraněných projevech zcela odlidštit a vést ke 

vzniku utopických koncepcí. Kritiku ztuhlých moderních schémat učinil v roce 1969 Robet 

117 
KOUKOL 2002 (pozn. 103) 61. 

118 O spiritualitě Vítkovických oceláren hovořil Josef Pleskot 25. března 2010 na přednášce Klášter a ocelárny, 
• v 

Jez proběhla na Katolické teologické fakultě U niverzity Karlovy v Praze. 
119 

VENTURI Praha 2001/2003 (pozn. 58) 37, 77-89. 
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Venturi ve své knize Složitost a protiklad v architektuře - hned v následujícím díle Poučení 

z Las Vegas však vytvořil koncept "dekorované boudy" - koncept architektury, jenž na sebe 

ve formě kulisy navléká veškeré reklamní a populární prvky současné vizuální kultury. Tento 

koncept ve své jednostranné snaze vyhovět konzumní společnosti však může být chápán 

stejně dogmaticky jako moderna, kterou v předchozí knize Venturi kritizoval. Kritika 

moderních dogmat se tak proměnila v "cynicky vykalkulované postupy komerční 

architektury. ,,120 Samotná postmoderna tedy zůstává ve své teorii značně paradoxní. Pokud 

přemýšlíme o průchodu valem Jeleního příkopu ve vztahu k postmoderně, může být výsledek 

takové úvahy vzhledem k její rozporuplné teorii sám velice mnohoznačný. Zatímco koncept 

dekorované boudy je tomuto dílu zcela cizí, jeho snaha o vstupování do kontextu je pro něj 

naopak příznačná. Tento postmoderní způsob vstupování do kontextu je charakteristický i pro 

práce samotného Plečnika, jehož často překvapivé kompozice vycházejí z asymetrického 

historického kontextu. Jako příklad lze uvést například formování Býčí Brány, jež je 

představena vchodu, který se nalézá v místě zalomení jižní fasády severního křídla Pražského 

hradu. Zalomení fasády je na bráně vyrovnáno naddimenzovanou římsou, která společně se 

sloupy, jež se směrem dolů zmenšují, vyvolává mírně labilní charakter. Tento labilní 

charakter vycházející z asymetrického půdorysu průčelí je však dohromady držen pomocí 

pevných a čistých tvarů odvozených z klasického tvaroslovÍ. Býčí brána je jasně definovaná a 
t 

zároveň mírně znepokojivá. Stejně překvapivého momentu dochází Plečník v zalomení rampy 

vedoucí do zahrady na Baště. Cesta lemovaná klasickými čistě provedenými tvary se zcela 

neklasicky vprostřed lomí a vytváří překvapivý "nepochopitelný" ostroh. Ten však vychází ze 

zalomení skalního masivu Jeleního příkopu. Podobná kombinace klasického (abstraktního) a 

asymetrického (přírodního) se objevuje v komponování průchodu Jelením příkopem. Stavba 

se na první pohled v prostředí Jeleního příkopu vyjímá - už z dálky působí na diváka svou 

monumentalitou a jednoduchým tvarem. Při bližším prozkoumání však zjištujeme, že na první 

pohled zcela abstraktní tvar je vzhledem ke svému okolí různě deformován. Cesta nepřichází 

do průchodu podle klasických kompozičních pravidel přímo, ale nabíhá k portálu mírně ze 
v 

strany, ještě k tomu klesá a špalety se tomuto pohybu přizpůsobují. Clověk nekráčí 

průchodem vprostřed, ale kráčí při straně - přičemž si není jist, jestli může kráčet i nad vodou, 

či je pro jeho chůzi určena pouze betonová "pěšinka". Světlo neozařuje průchod rovnoměrně, 

ale běží vzhůru po zdech v místě betonové cestičky, kdežto část s vodním tokem zůstává 

mírně v šeru. Celá kompozice je zvláštně pravidelná a zároveň neklasická. Úmyslné 

-
120" , 

SVACHA 1996 (pozn. 2) 42. 
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nepravidelné uspořádání celé architektury ilustruje příhoda týkající se umístění sochy 

Trpaslíka od Kurta Gebauera při ústí průchodu. Sochař a architekt se navzájem přeli o 

jednotlivé centimetry a neustále přemisťovali sochu zleva doprava. 12l Zatímco sochař chtěl 

sochu Trpaslíka podle klasického rozvrhu postavit přímo doprostřed cesty, tedy do logického 

centra směřování pohledu příchozího návštěvníka, architekt naopak upřednostňoval posunutí 

sochy "mírně stranou" tak, aby společně s architekturou tvořila vyváženou kompozici, 

založenou na asymetrickém rozvrhu jednotlivých částí. 

Sám autor mnohokrát zmiňuje jako podstatnou fascinaci své tvorby utváření Plečnikova 

schodiště do zahrad Na baště a zdůrazňuje především jeho nepochopitelnost - to, "jak je 

zakousnuté mezi zdmi až brutálně nakřivo H. 122 Asymetrický koncept, jež jsem se pokusila 

nastínit na příkladu Býčí Brány, označuje architekt svým vlastním pojmem jako "Plečnikovi 

úhly". Návaznost architekta Josefa Pleskota na Josipa Plečnika je však třeba chápat spíše ve 

smyslu používání podobného principu, než o jednoznačnou čitelnou formální citaci staršího 

historického díla. (Takovou citaci na Pražském hradě použili například architekti Doležal a 
" Malínský na přístřešku pro policejní psy ve dvoře Stenberského paláce. Stavba byla v 

literatuře ve více případech zmíněna jako citace Rothmayerova spirálového schodiště.)123 Ve 

vtahu ke svému předchůdci se sám architekt Josef Pleskot vyjádřil: " (Plečnik) vstupoval do 

kontextu vkládáním jednotlivostí, kterými sceloval, nebo naopak dělil. Dával celku nový 

smysl, aniž by jej potřeboval z podstaty měnit. ,,124 

Dojem z procházky průchodem valu prašného mostu utváří z velké části krása samotného 
" místa - na něm je krása průchodu závislá. Sum potoka rozeznělý do ticha uzavřeného 

prostoru, rozzářená linka vody spadající přes jez, odraz světla, komíhající se hladina, krajina 

zarámovaná do tmavé plochy portálu - to vše jsou kvality, jež nelze přímo s prací architekta 

spojit. Nejsou v díle přímo obsažené, ale díky dílu vznikají - jsou to prchavé monety, kterým 

byla otevřena vrátka, jsou to vlastnosti obsažené v místě, které se díky citlivému přístupu 

architekta mohli vyjevit. Pleskotova architektura do prostředí Jeleního příkopu vstupuje velice 

ohleduplně, pointuje ho a dotváří jeho smysl. Vzhledem k tomu, že při bezprostředním 

vnímání díla převažuje spíše přírodní a ne historické prostředí, je zde možná třeba přemýšlet, 

zda-li postmoderní návaznost na kontext místa nebyla v předchozím výkladu příliš přeceněna. 

12.1 
ústní sdělení: Josef Pleskot, 21. května 2007. 

12.2. 
PLESKOT 2002 (pozn. 111) 43. 

12.3 
Luis MARQUES: Architektura a stát: mezi tajemstvím a transparencí in: Architekt 10/2002, 33. 
Dušan SEIDL: Pražský hrad krásnější a popletenější, in: Architekt 10/2002, 35. 

124 
Josef PLESKOT: Anketa. Plečnik mezi námi, in: Architekt Č. 16 - 17, 1996, 19 - 20. 
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1'-Ja kontext místa navazují ostatně i stavby L. Wrighta a právě definicí organické architektury 

se Josef Pleskot ve svých úvahách mnohostranně zabývá. Organické je pro něj vše, "CO je 

organicky zapojené, klidně i hranaté. ,,125 Stavby Josefa Pleskota jsou sice formálně "přísné", 

ale vnitřně jsou motivovány především snahou splynout s okolním prostředím. Přestože 
v 

s Alenou Srámkovou spojuje Josefa Pleskota víra v modernu a její ideály, jeho architektura 

tolik "nevychovává''', ale spíše se snaží "splynout" s přírodním prostředím. 126 Architekt 

nepředpokládal, že se při navrhování průchodu dostane do přímého kontaktu s historickou 

materií díla a nebyl proto nucen řešit otázku, zda-ji zachovat, či ne. Do těsného kontaktu 

s historickou materií se dostal spíše nechtěně, a to když byl při hloubení průchodu zčásti okryt 

renesanční pilíř původního mostu. Autor trval na jeho odhalení, archeologové na jeho 

zakonzervování. Pro archeology bylo nutné dílo zachovat pro možnou hodnotu, která se 

vyjeví při poznávání historické materie v budoucnosti. Pro architekta však byla přednější 

hodnota současnosti - to jak hrubé kameny původního pilíře působí na člověka svým 

materiálem tady a teď. To, že kameny podlehnou zkáze, architektovi nevadí, dalo by se říci, 

že pomalé splývání díla s okolím je jeho záměrem. Josef Pleskot si představuje, že průchod 

časem zcela zmizí pod porostem břečtanu. 127 Stejným způsobem má splynout s okolím i nová 
" budova ústředí CSOB v Radlicích, jen co nově vysázené stromy povyrostou a popínavé 

rostliny se vyšplhají po drátech natažených před fasádou stavby. Koncept naprostého splynutí 

díla s přírodou však (možná paradoxně) dílo zviditelnil, a přestože průchod podle lva Koukola 

"neměl být cílem, ale cestou do velmi klidného místa severního předpolí,,128, opak tohoto 

tvrzení je mnohem výstižnější. Samotný průchod - cesta - se zde stává cílem. 

125 
PLESKOT 2002 (pozn. 111) 42. 

126 O vztahu své architektury k tvorbě Aleny Šrámkové hovoří Pleskot ve článku: Josef PLESKOT: Rozhovor 

s Josefem Pleskotem, in:PLESKOT Josef, ŠEvčíKOVÁ Jana, ŠEvčíK Jiří, ŠVÁCHA Rostislav, ZACHAŘ Michael: Josef 

Pleskot. AP atelier, katalog Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1997, 8. 
127 

PLESKOT 2002 (pozn. 111)43. 
128 

KOUKOL 2002 (pozn. 103) 60. 



11 + 12. AP Atelier - průchod valem Jeleního 
příkopu, nahoře model (1996), 

dole současný stav (2008) 
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13 + 14. Dva oblouky - lávka vedoucí do Jeleního příkopu 
sleduje linii Chotkovy silnice (nahoře zima, dole podzim) 
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15. AP atelier, průchod valem Prašného mostu, 

struktura cihelného obkladu, realizace 2003 
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16. AP atelier, průchod valem Prašného mostu, 

pohled skrze portál na venkovní krajinu 

realizace 2003 
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REKONSTRUKCE ZÁMECKÉHO PIVOVARU V LITOMYŠLI 

Studie: 2000 

Realizace: 2004, 2006 

54 

Autoři: Josef Pleskot, Pavel Fanta, Isabela Grosseová, Daniel Kříž, Veronika Vašková -

Škardová 

Investor: Město Litomyšl, YMCA 

Zámecký pivovar v Litomyšli prošel během staletí složitým vývojem, přičemž z každé 

stavební fáze v něm zůstala část uchována. Litomyšlský pivovar tak představuje památku, 

ve které se materiální stopy z různých historických epoch proplétají a prorůstají do jednoho 

výjimečně různorodého celku. Základní dispozice zámku byla určena v renesanci, v baroku 

pak byl pivovar podstatným způsobem přestavěn tak, aby získal nový urbanistický smysl ve 

vztahu k městu a zámku. Barokní stavební fáze byla pro podobu pivovaru určující. Vytváří 

identitu stavby, která sceluje stopy všech historických epoch, jež jsou ve stavbě uložené: 

spojuje gotické základy a jednotlivé renesanční fáze do jednoho celku a zároveň tvoří rámec, 

který do sebe pojme klasicistní úpravy, utilitární přístavby z devatenáctého století, i přestavbu 

z 20. století od architekta Josefa Pleskota. Některé historické vrstvy pod dominantní barokní 

úpravou prosvítají, některé se k ní přidružují - všechny se vyjevují jako mírné "nerovnosti" -

odchylky, které pravidelnou kompozici narušují, ale zároveň jí obohacují. Návštěvník znalý 

historického vývoje z těchto stop může vyčíst konkrétní odkazy na historické události, běžný 

návštěvník tyto nejasně prosvítající vrstvy spíše vnímá jako jakýsi doklad "plynutí času." 

Zámecký vršek, na kterém pivovar stojí, patří spolu s náměstím k nejstarší sídelní lokalitě 

v Litomyšli. Vývoj složitého komplexu připomíná situaci na Pražském hradě, kde se v úzce 

vymezeném areálu během staletí shromáždili nejreprezentativnější stavby panovnické i 

církevní moci. Existenci románské rotundy a velkolepého románsko-gotického kostela na 

Litomyšlském pahorku však dnes lze určit pouze z archeologických zbytků v oblasti dnešní 

zámecké zahrady a nádvoří. Obdobně jako v Praze se vyvýšené místo nad řekou stalo 

ideálním místem pro založení hradiska - v Kosmově kronice zmiňované k roku 981. 
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Slavníkovské hradiště přešlo později pod pravomoc Přemyslovců, kteří zde pravděpodobně na 

konci 9. století nechali zbudovat rotundu sv. Klimenta a před rokem 1100 také kostel Panny 

Marie. 129 Na začátku 12. století byla při kostele založena premonstrátská kanonie a kopec 

čnící nad drobnou zástavbou kolem řeky Loučné začal být symbolicky nazýván hora 

Olivetská. V roce 1344 založil Karel IV v Litomyšli druhé české biskupství a dosavadní 

klášter byl proměn v biskupskou kapitulu. Pro potřeby biskupství byl vybudován nový palác, 

jehož hmota byla zřejmě později zapojena do stavby renesančního zámku Gak dokládá 

asymetrický půdorys severního křídla. 130) Románský kostel panny Marie, který byl povýšen 

na katedrální chrám, byl následně ve 3. čtvrtině 14. století přestavěn na velkolepou trojlodní 

baziliku s tříbokým zakončením, transeptem a klenutou lodí. 

Účast litomyšlského biskupa Jana IV Železného na kostnickém koncilu byla husity tvrdě 

odplacena a celý zámecký okrsek byl po jejich dobytí města pobořen. Biskupský palác byl 

přeměněn na sídlo husitských hejtmanů a vydrancovaný chrám pak roku 1460 vyhořel. Po 

husitských válkách získali Litomyšl do svého držení Kostkové z Postupic, kteří areál 

spravovali až do roku1547. Význačným urbanistickým činem Bohuše Kostky z Postupic se 

stalo založení Nového města západně od biskupského paláce, přičemž část domů se 

rozkládala i v místech pozdějšího zámeckého pivovaru. Město, jehož budování začalo krátce 

před rokem 1490, bylo určeno pro členy Jednoty bratrské a oproti dřevěné zástavbě tvořící 

náměstí bylo od počátku budováno jako zděné. 1546 zasáhl nové město a sousedící zámek 

požár. Domy, které přečkaly požár, byly po vypovězení českých bratří ze země postupně 

skupovány a bourány - do dnešní doby se z celého nového města zachovala pouze tzv. 
v 

Cervená věž. 

Dnešní podobu získalo zámecké nádvoří především v renesanci a baroku. Nový arkádový 

zámek nechal vystavět Vratislav z Pernštejna mezi lety 1568 až 1585 s využitím zdí 

někdejšího biskupského paláce. V renesanci byl také naproti zámku postaven pivovar, jenž 

hyl na začátku 17. století přestavěn architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou do dnešní 

podoby. Součástí nové barokní kompozice byla také stavba konírny a jízdárny - těmi byl celý 

areál prodloužen směrem na západ a zároveň uzavřen do podoby nádvoří. Do poloviny 19. 

století pak pivovar prošel řadou dílčích úprav, ale jeho barokní kompozice nebyla nijak 

architektonicky reinterpretována. V roce 1857 přišel nový nájemce Bernard Kadisch s řadou 

-
129 v 

KUCA 1998 (pozn. 24) 556 - 557. 
130 

Ibidem 559. 
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návrhů na modernizaci pivovaru, jež se týkaly zejména nového zařízenL I3I V roce 1860 pak 

pivovar prošel generální opravou, která měla vliv také na jeho výtvarné působení. Z této doby 

pochází historizující tvarosloví na jižní fasádě pivovaru a také část nových střech. Po 

skončení druhé světové války převzala Národní kulturní komise Litomyšlský zámek od 

Národní správy velkostatku Litomyšl, ale pivovar zůstal stranou a byl později spolu 

s jízdárnou a konírnou předán Ministerstvu zemědělství. Celý zámecký areál se tak dostal pod 

správu dvou organizací, které měli na využití historických staveb zcela rozdílné názory. Celý 

objekt převzalo do své správy Ministerstvo kultury 13. ledna 1955.132 

V roce 1383 udělil litomyšlský biskup Jan III. Soběslav městu Litomyšl právo vaření piva. I33 

Pivovar zřejmě v zámeckém areálu v gotickém období stál, ale s jistotou to říci nelze. 134 První 

zmínka o pivovaru v zámeckém areálu se objevuje v roce 1552 - v inventáři, shrnujícím stav 

panství po požáru v roce 1546. Pivovar nechal vystavět podle stavebně historického 

průzkumu vypracovaného v 80. letech M. Vilímkovou a M. Horynou Bohuš Kostka 

z Postupic - je tedy možné, že ho nechal vystavět ještě dříve, než mu bylo panství v roce 

1547 zkonfiskováno. Literatura (F. Lašk, Litomyšl v dějinách a výtvarném umění, 59. / K. 
v 

Kuča, Města a městečka v Cechách na Moravě a ve Slezku. IIl.díl., 566.) uvádí shodně jako 

datum založení pivovaru léta 1557 a 1585. Druhé datum se váže k přestavbě pivovaru, již 

v roce 1571 doporučila komise se stavebním znalcem Oldřichem Aostallisem de Salou: "staré 

stáje, sladovna a pivovar ( ... ) by měly být zbořeny a postaveny najiném místě. ,,135 

Celkově lze z archivních údajů vyvodit, že první historicky doložený pivovar byl v zámeckém 

areálu postaven mezi lety 1546 - 1552. Poté byl pivovar pravděpodobně zbořen a 

v návaznosti na stavbu zámku byl mezi lety 1581 a 1585 znovu postaven pod vedením 

Aostallise. Nový pivovar do sebe pojmul části gotických staveb, jak ukazuje stavebně

historický průzkum z 80. let. Pravděpodobně se jednalo o budovy kapituly, rozkládající se ve 

středověku jižně od tehdejší baziliky Panny Marie. 136 Přestože se jednalo u pouhou užitkovou 

131 Milada VILíMKOVÁ: Dějiny objektu, in: Milada VILíMKOVÁ / Mojmír HORYNA Litomyšl - zámecký pivovar. 

Stavebně - historický průzkum. SÚRPMO 1980 (září), 9. 
132 I b'd I em 13. 
133 v 

KUCA 1998 (pozn. 24) 555. 
134, , 

VILlMKOVA 1980 (pozn. 131) 2. 
135 I b'd I em 3, 

136 K, REICHERTOVÁ: Odkrytí a význam románské basiliky v areálu litomyšlského zámku, in: Památková péče 6, 

1962, 171. 
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stavbu, byl pivovar postaven v podobě, jež dosahovala úrovně vrcholně renesančního zámku 

_ dokladem jsou zachované okenní šambrány, jež odpovídají těm na zámecké fasádě. 137 

původní stavba zřejmě pokračovala západním i východním směrem a tvořila tak protějšek 

k hlavnímu průčelí zámku. 138 Jaký účel plnilo stavení navazující na gotický přístavek 

pivovaru při severním traktu není jasné.139 Tato část budovy tedy měla pravděpodobně jinou 

funkci, ale výtvarně tvořila s pivovarem jeden celek, jehož smyslem bylo vytvořit před 

zámkem důstojné nádvoří. Za stavbami spojenými do úzkého pásu pak bylo vystavěno velké 

renesanční dvoulodní humno, v němž se do dnešních dnů dochovaly dvě pole s valenou 

klenbou a tříbokými styčnými výsečemi. Cenným prvkem je způsob dekorativního zvýraznění 

výsečí. Ostré hrany výsečí se v polovině svého směřování proměňují v plasticky vystouplé, 

v omítce provedené pruty. 

V roce 1629 město Litomyšl za potvrzení svých privilegií postoupilo Vratislavu Eusebiu 

z Pernštejna právo k vaření piva. Pivovar v zámeckém areálu však byl zřejmě příliš malý a 

Vratislav Eusebius jej proto nechal rozšířit přístavbou na místě tří zbořených měšťanských 

domů, pocházejících ještě z Nového města založeného Bohušem Kostkou z Postupic. Na nově 

získaném pozemku byla vystavěna konírna - ušlechtilý, výrazně hloubkový prostor sklenutý 

valenou klenbou s trojúhelnými výsečemLKonírna přiléhající příčně k severnímu traktu 

vymezila stavbu směrem na východ. Roh mezi konírnou a severním traktem vyplnil 

dvoulodní klenutý prostor. Zbývající pozemek byl zastavěn dvěma trakty s chodbou a 

prostory při obvodové zdi. V jádře gotický přístavek při severozápadním rohu budovy byl 

navýšen o jedno patro do podoby věže. V ní byla zřízena hlavní brána do zámeckého areálu. 

Významu věže odpovídalo náročné figurální sgrafito zdobící průčelí. Všechny nově klenuté 

prostory - přízemí věže, konírna a dvoulodní humno - mají protějškově umístěné výseče, ty 

se však nestýkají, jako se děje na klenbě vrcholně renesančního třílodního humna. Ve svém 

tvarosloví (šambrány, portály) se nově postavená část přizpůsobila vrcholně renesanční 

výzdobě, pouze v detailu (nízké, v omítce vytažené hrany výsečí) se projevuje pozdní fáze 

renesance. 140 Dokončením přístavby pivovaru v letech 1630 lze pomyslně ukončit 1. 

význačnou etapu vývoje pivovaru. Pivovar dosáhl podoby, jež odpovídala půdorysně svým 

rozsahem dnešnímu stavu. 

137 Milada VILíMKOVÁ / Mojmír HORYNA Litomyšl- zámecký pivovar. Stavebně - historický průzkum. SÚRPMO 
1980 (záříL 78. 
1381 bOd lem. 
139

1b O d I em 79. 
140 I b·d I em 80o 
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požár v roce 1728, během něhož byl poničen pivovar, sladovna i jízdárna, si vynutil vrcholně 

barokní přestavbu celého komplexu. Ta všechny budovy sjednotila a dala pivovaru nový 

urbanistický smysl. Autorem přestavby se stal Ferdinand Maxmilián Kaňka, jenž uzavřel na 

východě zámecký areál stavbou konírny a zároveň nově upravil interiéry zámku. V interiéru 

pivovaru se Kaňkova přestavba omezila spíše na drobné úpravy. Hlavním zásahem do 

renesanční dispozice bylo proražení průjezdu, procházejícího severojižním směrem v celé 

hloubce stavby. Průjezd byl komponován tak, aby osově navazoval na hlavní vstup do zámku. 

Směrem do zámeckého nádvoří byl průjezd opatřen monumentálním portálem, jenž prochází 

oběma patry a nad korunní římsou je ještě navýšen o atiku s kulisovým nástavcem. Západní a 

východní roh severního průčelí byl zdůrazněn patrovými nástavbami s mansardovými 

střechami. Severní průčelí tak získalo nové pointy - po stranách bylo akcentováno dvěma 

typicky barokními pavilonovými nástavbami a ve středu zdůrazněno mohutným portálem, 

navazujícím osově na vstup do zámku. Průjezd byl logicky veden tak, aby narušoval co 

nejméně vnitřní konstrukce - tedy procházel mezi oběma klenutými prostory. Při utváření 

průčelí hrál hlavní roli jeho vztah k zámecké fasádě - tento výtvarný záměr převážil i nad 

skutečností, že průjezd při zachování osové vázanosti na vchod do zámku není umístěn 

v centru průčelí, nýbrž dělí stavbu na dvě nestejné poloviny. To je ovšem skutečnost, kterou 

návštěvník na první pohled nevnímá, protože si podvědomě vyrovnává různě veliké 

vzdálenosti do pravidelného obrazu. Průchod umožňuje vstoupit do zámku od severu a 

zapojuje tak celý zámecký areál do širší souvislosti s okolím. 

Ve vztahu k městu byla také nově přestavěna západní strana komplexu. Ta byla opatřena 

novým průčelím, kryjícím z části renesanční objekt a prostor za severním traktem - v té době 

pravděpodobně volný dvůr. Monumentální průčelí tvoří hlavní dominantu pivovaru při 

přístupu od severovýchodu - tedy od Smetanova náměstí, odkud stoupá cesta do zámeckého 

areálu. Renesanční klenutý prostor nenavazuje na průčelí tak, jak by návštěvník pod dojmem 

symetricky komponované fasády očekával. Vstup, který je umístěný na střední ose průčelí, 

totiž vede do renesančního humna ze severozápadu. Skutečnost, že fasáda je kulisou, si však 

člověk při zběžné návštěvě, kdy se nesoustředí na prostorové uspořádání stavby, nemusí 

vůbec uvědomit. Způsob, jakým průčelí zakrývá různé prostory, by však byl prozrazen ve 

chvíli, kdyby byla proražena slepá okna v severní části a uvolnil by se tak pohled na dvůr. 

Další stavební fáze pivovaru, jež proběhla mezi lety 1796 a 1798, byla opět podmíněna 

požárem. První patro konírny a východní věže bylo opatřeno plackovými klenbami. Čtyřmi 

poli plackových kleneb bylo také zaklenuto přízemí v jihozápadním rohu budovy - prostor 
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vrcholně renesančního humna, skrytý za Kaňkovým průčelím. Pivovar během této přestavby 

získal pultové krovy nad oběma částmi severního traktu a krov nad východní částí jižního 

traktu. 141 

V šedesátých letech 19. století prošel pivovar generální opravou, jejímž iniciátorem byl nový 

nájemce Bernard Kadisch. Jeho cílem byla celková modernizace pivovaru, navrhované 

úpravy z roku 1858 se týkali především nového zařízenÍ. V rámci celkové opravy pivovaru 

bylo také nově řešeno severní průčelí, jež se v té době nacházelo v havarijním stavu. 

V přízemí bylo proto zpevněno, v patře pak byla podstatná část zdiva vyměněna. 142 Průčelí 

získalo historizující tvaroslovÍ, které bylo později hodnoceno spíše jako "redukované,d43 a po 

umělecké stránce jako "průměrné".144 Stavební úpravy na konci devatenáctého století měly 

spíše užitný charakter. V zastřešeném prostoru, kde se v baroku hypoteticky nacházel dvůr, 

byla vystavěna varna, jejíž zed' rozdělila prostor na dva nestejně velké části. Prostor lednice 

ve východní části severního traktu byl zastropen traverzami, nesoucími segmentové valené 

klenby. Od roku 1898 až do roku 1947 měla pivovar pronajatý rodina Benešova. 145 

Zámecký areál vyvlastnil stát podle Benešových dekretů v roce 1945 od Thurn - Taxisů. 

Zámek se dostal pod správu Národní kulturní komise a hospodářské budovy včetně pivovaru 

byly předány Ministerstvu zemědělství. Stavby tvořící jeden celek byly spravovány dvěma 

institucemi, které měly na využití rozdílné názory. Pivovar později převzalo do vlastnictví 

město a od něj pak Orlické pivovary, které však neměly dostatek peněz na údržbu stavby. 13. 

ledna 1955 získalo celý zámecký areál do své správy Ministerstvo kultury. Podle restitučního 

zákona převzalo v roce 1995 město od Památkového ústavu Pardubice bývalé hospodářské 

budovy zámku zpět do svého vlastnictví. 146 Zámecký pivovar byl značně zchátralý. Nejvíce 

byl ohrožený celý západní trakt budovy, do poničených střech zatékalo a vlivem vysoké 

vlhkosti zdiva kompletně opadala celá jižní fasáda pivovaru. Neuspokojivý stav byl završen 

požárem, po němž byl stržen krov střední budovy v západním traktu. 147 Základní opravy 

141 1bO

d I em 83. 
142 Milada VILíMKOVÁ: Stavební historie, in: Milada VILíMKOVÁ / Mojmír HORYNA Litomyšl - zámecký pivovar. 
Stavebně - historický průzkum. SÚRPMO 1980 (září), 84. 
1431 b'd I em 84. 
144 " , 

Josef STULC: Zámecký pivovar v Litomyšli, studie funkčního využití - odborné vyjádření SUPP, Praha, 10. 10. 
200l. 
145, , 

VILlMKOVA 1980 (pozn. 142) 12. 
146 Miroslav BRÝDL: Úskalí, která provázela přebudování polorozpadlého zámeckého pivovaru v Litomyšli 
(převzatého v restituci od Památkového ústavu v Pardubicích) na ubytování zařízení YMCA, in: Sborník 
konference život v památkách, Hradec Králové 2007, 54. 

147 Petr ŠTONCNER: Litomyšlský pivovar, in: Stavba 5/2006,4. 
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(odklizení zřícené konstrukce, oprava fasád a střech) provedl ing. Gabrhel z ateliéru KlP 

148 
s.r.o. 

Pro zchátralý pivovar se v devadesátých letech dlouho hledalo využití. V roce 1994 se o 

objekt začala zajímat frrma Capricornia, která chtěla část pivovaru zrekonstruovat na luxusní 

hotel podle projektu Viktora Rudiše. Projekt byl zřejmě inspirován setkáním čtyř světových 

prezidentů - význačnou společenskou událostí, jež v Litomyšli proběhla v roce 1994. 

V pivovaru mělo být vybudovány luxusní apartmány pro význačné hosty - celkem v kapacitě 

pro 25 lidí. 149 Projekt byl tehdejším starostou Brýdlem odmítnut. Šťastnější okamžik nastal, 
~ 

když se o společnost začala zajímat společnost YMCA. Reditelka společnosti Ymca Ing. Jana 

Vohradílková se společně se starostou Miroslavem Brýdlem a Restaurátorskou školou 

v Litomyšli dohodla o společném využití. Na základě dohody využívá v současné době větší 

díl budovy společnost YMCA, menší díl byl poskytnut potřebám restaurátorské školy 

v Litomyšli - ta sídlí nedaleko pivovaru v ateliérech, vyprojektovaných M. Hulcem. 

Rekonstrukci zámeckého pivovaru vyprojektoval AP ATELIER (tehdy ve složení Pavel 

Fanta, Daniel Kříž, Josef Pleskot, Veronika Vašková). Starosta Brýdl oslovil architekta 

Pleskota na základě předchozí spolupráce. V roce 1993 vyhrál Josef Pleskot společně s V. 

Krajícem a R. Lamou soutěž na obchodní dům Senguar na litomyšlské náměstí. Návrh 

vyvolal diskuzi, v které si památkáři a architekti vyměnili ostré názory na problematiku 

novostavby v historickém prostředí. Nerealizování návrhu starosta Brýdl litoval a Pleskota 

vyzval ke spolupráci při rekonstrukci pivovaru. " V památkových kruzích tato volba vyvolala 

trochu nervozity, umocněnou některými představami prvotního záměru. ,,150, komentoval 

výběr Petr Štoncner, který se při rekonstrukci pivovaru stal hlavním památkovým 

konzultantem architekta Josefa Pleskota. Ve své poznámce narážel pravděpodobně na návrh 

skleněného komínu, který se objevil ve Studii funkčního využití z únoru 2001. Přes 

prvopočáteční neshody však byly záhy vyjasněny společné cíle architekta i památkáře. Důraz 

byl kladen především na respektování vnější historické podoby bez výraznějších novodobých 

148 
GABRHEL: Technická zpráva k akci: Zámecký pivovar. Zajišťovací práce, Litomyšl březen 1997, nepag. 

149 
CAPRICORNIA SPOL s.r.o.: Návrh na využití zámeckého pivovaru v Liomyšli. Dopis pro ing. Brýdla, 29.9.1994, 

uloženo v Muzeu a galerii Litomyšl, ukládací znak 102, kopie v Národním památkovém ústavu. 
150 " 

STONCNER 2006 (pozn. 147) 4. 
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zásahů. Architektu naopak byla dána volnost při vnášení novodobých konstrukcí a detailů při 
, h· . , 151 úpravac interieru. 

Přestavba AP Atelieru se zaměřila na západní část pivovaru a průjezd, spojující Jiráskovu 

ulici se zámeckým nádvořím. Rekonstrukce východní části pivovaru se nachází v současnosti 

ve fázi příprava na starost ji bude mít opět AP ATELIER.152 Přestavba západní části pivovaru 

proběhla ve třech samostatných fázích, všechny byly dokončeny do roku 2006. 153 Nejdříve 

byla realizována sochařská dílna restaurátorské školy (projekt z ledna roku 2002), poté bylo 

přestavěno přízemí pro potřeby centra YMCA (projekt z července 2002). Následně byly 

upraveny prostory v patře pivovaru na dva typy hotelů (projekt 2003). Projektům pro stavební 

povolení předcházela Studie funkčního využití z únoru 2001 a Architektonická studie 

z července téhož roku. 

Sochařská dílna restaurátorské školy byla umístěna do čtvercového, klasicistně klenutého 

prostoru, schovaného za Kaňkovým západním průčelím. V současnosti je v tomto prostoru 

umístěno informační středisko, které funguje zároveň jako recepce hotelu. Před rekonstrukcí 

byla místnost propojena s vedlejším prostorem zaklenutým na konci devatenáctého století do 

traverz. Oba otvory propojující místnosti byly zazděny a do nově vzniklých výklenků byly 

navrženy "buňky" s hygienickým zařízením (v současné recepci se však nenachází.) Zatímco 

průchody ve východní stěně prostoru byly zastavěny, severní stěna byla směrem do dvora 

otevřena dvěma velkými otvory, opatřenými celoplošným zasklením v ocelových rámech. 154 

V západním průchodu jsou do ocelového zaskleného rámu zapuštěny dveře vedoucí na dvůr. 

Nové otvory byly do zdi vybourány v plném rozsahu viditelných stop klenebních pasů. Vstup 

z recepce na dvůr ústí pod mezipodestu kovového schodiště, které vede do velikého 

přednáškového sálu v druhém patře. Přístup do sochařské dílny byl umožněn skrze západní 

průčelí pivovaru. Vytvoření vstupu mělo být doplněno dalšími architektonickými úpravami, 

jež by barokní fasádě navrátily její původní smysl. Architekt Josef Pleskot, inspirován fotkou 

z první poloviny 20. století zachycující na pozadí slepého portálu monumentální kříž, požádal 

malíře Jana Mertu o vytvoření návrhu skleněné výplně dveří, jež by ve stylizované formě 

parafrázovala tělo Krista na kříži. Výrazně zjednodušená postava rozdělená křížem na čtyři 

151 IbOd lem. 
152 v " v , v 

Ivo KOUKOL / AP ATELlER / HSH ARCHITEKTI / ATELlER STEPAN: Konverze. Litomysl, Stavba 1/2010, 22 - 33. 
153 Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli, in: KORYČÁNEK Rostislav: Domy z meziprostoru, Galerie 

Zdeněk Sklenář, Praha 2007, 104. 

154 Josef PLESKOT / AP ATELlER: Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli. Samostatná fáze - sochařská 
dílna restaurátorské školy. Souhrnná průvodní zpráva. Architektonicko - stavební řešení. Projekt pro stavební 
Povolení, leden 2002, 10. 
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části měla dle slov Jana Merty "záměrně připomínat i nejběžnější figurální značky, které nás 

obklopují. ,,155 Mertův návrh nakonec realizován nebyl, stejně jako řada dalších návrhů na 

úpravy západní fasády. 

Vysoce lákavým momentem se pro architekta stalo probourání dveří namísto slepého okna 

v přízemí severní části barokního průčelí, čímž by byl umožněn vstup do dvora pivovaru 

přímo z ulice. Záměr navržený již v Studii funkčního využití v únoru 2001 byl Státním 

ústavem památkové péče zamítnut s důvodem, že probouráním okna by byla porušena 

záměrná kulisovitost průčelí, jež byla v Kaňkově provedení významnou součástí barokní 

rekompozice zámku. 156 Záměrem zpřístupnit dvůr přímo z ulice se architekt zabýval i 

v následujícím projektu sochařské dílny restaurátorské školy z ledna roku 2002. Zde navrhl 

obnovení podvojného okna v patře na jižní části fasády. Toto rozhodnutí by pak dovolilo 

" v rámci symetrie velkého pevného řádu provést i přímý vstup do dvora pomoci dveří 

vzniklých ze slepého okna ". 157 Obnovení asymetrického prvku na jižní straně fasády by 

v architektově způsobu chápání architektury umožnilo vytvořit podobně asymetrické 

uspořádání i na severní straně fasády. Ve variantním návrhu pak Architekt Josef Pleskot 

opustil myšlenku obnovení podvojného okna i vytvoření vstupu do dvora, i když dle jeho 

názoru tak byla stavba "vlivem mechanické formálnosti ( .. ) ochuzena o jemnosti v baroku 

zcela běžné asymetrie druhotných stavebních prvků". 158 

Pro potřeby centra Ymca byl v přízemí využit prostor varny z devatenáctého století, místnost 

klenutá segmenty do traverz a obdélný prostor s cennými klenbami, pocházejícími z 1. etapy 

renesanční přestavby pivovaru. Významnou součástí přestavby se stalo zastřešení části dvora 

do výšky patra. Do všech tří místností byly nově vybourány vstupy a ze dvora je tak možné se 

dostat do všech prostorů Centra Ymca. Stěna do dvora byla celoplošně zasklená s požitím 

rámů z oceli a dřeva. Skrze prosklenou stěnu se otevírá návštěvníkovi působivý pohled na 

dvůr. Podlouhlé rámy prosklené stěny podtrhují převýšený charakter prostoru, prázdné 

kamenné stěny a velkorysé osvětlení přirozeným světlem vyvolává pocit jednoduché 

monumentálnosti. Obzvláštní pečlivost je zde věnována výběru materiálů. Díky jednolitému 

bočnímu osvětlení skrze prosklenou stěnu se na kamenných stěnách výrazně rýsují plasticky 

155 Jan MERTA: Výtvarné řešení vnitřní části portálu, in: Josef PLESKOT / AP ATELlER: Zámecký pivovar 

v Litomyšli. Architektonická studie, říjen 2001, nepag. 

156 Josef ŠTULC: Zámecký pivovar v Litomyšli, studie funkčního využití - odborné vyjádření SÚPP, Praha, 10. 10. 
2001. 
157 

PLESKOT / AP ATELlER 2002 (pozn. 154) 12. 
158 I bOd lem. 
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, 
provedené spáry mezi kameny. Ulohu dekoru zde přebírá vyznění struktury materiálů. Velká 

plocha stěny rozčleněná nerovnostmi kamene je doplněna rastrem dubových špalíků na 

podlaze, venkovní kamenná dlažba viditelná skrze stěnu vytváří další, odlišně strukturovanou 

plochu. V podobně strohém způsobu, kladoucím důraz na působení prázdné plochy a použitý 

materiál, jsou rekonstruovány dva velké sály. V prostoru využívaném jako kaple byly 

ponechány klenby s traverzami z devatenáctého století. Jednoduchá klenba s ryze užitným 

charakterem byla ponechána viditelná a do celkové minimalistické úpravy pivovaru zapadá 

svými jednoduchými tvary. Ve vedlejší místnosti, využívané v současnosti jako víceúčelový 

sál, měl renesanční architekt nepochybně vyšší umělecké záměry, než autor industriální 

klenby z devatenáctého století. Hrany kleneb jsou plasticky zdůrazněné ve štuku a zvýrazňují 

tak křížení obou zaklenutých polí. Přesto návštěvník vnímá oba prostory na stejné úrovni, 

neboť architekt cítil výtvarný potenciál stejnou měrou v původních renesančně - barokní 

prostorách i pozdějších přístavbách z devatenáctého století. 

Doporučení pro rekonstrukci a asanaci ve stavebně historickém průzkumu vypracovaném 

Mojmírem Horynou a Miladou Vilímkovou byly vedeny snahou obnovit původní barokní 

působení památky. Za nejcennější považovali autoři části vzniklé v renesanci a baroku. 

Dodatečně vložené konstrukce (klasicistní krovy, utilitární přístavby z devatenáctého století) 

navrhovali odstranit, pokud by to posloužilo obnovení předpokládaného barokního stavu. 

Z dnešního hlediska se zdá být problematickým především doporučení snést klasicistní krovy 

severního traktu a nahradit je nižšími střechami, které by nepotlačovaly dominantu barokního 

portálu. Celá koncepce úprav, navrhovaných M. Horynou a M. Vilímkovou, byla vedena 

snahou vrátit stavbě symetrii a čistotu logického prostorového dělení. Střední trakt západní 

části pivovaru, v té době ještě zastřešený, byl v tomto barokně-rekonstrukčním přístupu 

navržen jako volný dvůr. Odstraněním střechy a vnitřního dělení by vznikl symetrický 

prostor, jakási obdoba vnitřního nádvoří zámku. V průzkumu byla nastíněna možnost 

architektonicky pojednat nově odhalené stěny dvora do protějškových dvojicí a zároveň 

vytvořit na kratších stranách dvora chodby členěné arkádami, jež by propojovaly severní a 

jižní trakt. 159 Protějškové členění stěn, ani použití chodeb není nijak historicky podmíněno a 

nevyplývá ze stavebního vývoje stavby. V tomto případě se ukazuje, že cílem navrhovaných 
, 
uprav nebylo pouze čistě analyticky odhalit původní barokní stav, ale že tento přístup v sobě 

obsahoval velkou dávku vlastního přístupu a byl ve své podstatě velice tvůrčí. Doporučení pro 

rekonstrukci pivovaru byla vedena snahou obnovit ideu stavby, tak jak ji reprezentovala 

159, , 
VILlMKOVA / HORYNA 1980 (pozn. 137) 95. 
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v 

renesanční a barokní stavební fáze. Clenitost, vzniklá dodatečným historickým vývojem byla 

profesorem Mojmírem Horynou a Miladou Vilímkovou v případě zámeckého pivovaru 

považovaná za nežádoucÍ. Ponechání přístavku z devatenáctého století v prostoru dvora 

z důvodů členitosti bylo označeno v jejich stavebně-historickém průzkumu jako výraz 

" 
naivního pseudoromantismu.,,16o Co přesně ovšem vyjadřuje tento "pseudoromantismus", 

když v současné rekonstrukci byl přístavek ponechán? Zdá se, že vedle rekonstrukčně-

idealistického přístupu (za jehož projev může být například považována nedávná obnova 

Žatecké brány, či věží Malostranské radnice), zde existuje druhý přístup, jehož cílem není 

obnovení původního stavu, ale zachování všech historických vrstev památky. Tento přístup je 

ve vyhraněné podobě charakteristický bezvýhradným respektem před materiální podstatou 

díla. (Rostislavem Šváchou definovaný jako památkářský fundamentalismus. 161 ) Projevuje se 

neochotou památkářů cokoli zbořit a samotnými architekty může být velice snadno 

zkarikován. Přístup obraňující veškeré historické vrstvy vychází z Rieglovského pojetí 

památky jako dokladu času. Veškeré historické vrstvy jsou v tomto přístupu chápány jako 

specifické doklady doby, mající svou vlastní jedinečnou hodnotu. Fragment se v tomto pojetí 

stává připomínkou plynutí času a asymetrie je dokladem živoucího, historického vývoje 

stavby. Tomuto přístupu odpovídá současný zvýšený zájem o industriální památky, který je 

motivován ve své podstatě romantickým nadšením z prozkoumávání skrytého světa, jenž je 

v myslích objevovatelů domýšlen na základě fragmentů původního stavu. 162 Rozpadlé továrny 

tvoří novodobé ruiny - místa, která stojí na rozhraní mezi minulostí a přítomností - místa, 

v nichž může současný člověk cítit pohyb času. Právě na ruinách Alois Riegl definoval své 

pojetí památky jako dokladu času. Je příznačné, že zámecký pivovar v Litomyšli byl 

architektem Josefem Pleskotem opravován jako industriální památka a ne jako barokní 

komplex. Jedním z hlavních cílů rekonstrukce bylo "nezničit intaktnost působení památky 

průmyslové architektury (k tomu využít všechny dochované konstrukce i jejich zbytky. ,,163 

Zbytky kovových užitných konstrukcí na stěnách dvora, které by v minulosti byly nepatřičné, 

podněcují svým nejasným účelem a fragmentárností romantickou představivost současného 

diváka. 

160 Ib'd lem. 
161 v , 

Rostislav SVACHA: Fundamentalistický extrém, in: Pražské gremium pro ochranu a rozvoj kulturního 
prostoru hlavního města. Architekt 20, ročník XXXIX, říjen 1993, 7. 
162 Současnému zvýšenému zájmu o industriální architekturu odpovídá založení Výzkumného centra 

průmyslového dědictví (VCPD) na Fakultě architektury ČVUT. Ochraně industriálního dědictví bylo věnováno 

celé 4. číslo Zpráv památkové péče roč. 64, 2004. 

163 Josef PLESKOT: Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli in: Alexandr SKALICKÝ (Ed.): Česká 
architektura - Czech architecture. Ročenka - Yearbook. 2005. 2006, 30. 
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Samotný autor přestavby zaujal k zámeckému pivovaru, jako k historické památce, poměrně 

zajímavý a mnohoznačný přístup. S představiteli památkové péče se shodl na tom, že veškeré 

mladší vrstvy jsou historicky cenné a že je tudíž třeba je zachovat. 164 V tomto smyslu se 

vymezil proti některým závěrům stavebně-historického průzkumu od Mojmíra Horyny a M. 

Vilímkové. V některých případech se ovšem s názory průzkumu shodl a prosazoval stejná 

stanoviska. Součástí rekonstrukce pivovaru byla snaha obnovit původní barokní urbanistické 

působení pivovaru - záměry architekta Josefa Pleskota se v tomto případě překrývají se závěry 

stavebně-historického průzkumu z 80. let. Monumentálnost měla být navrácena především 

západní fasádě, kde dle architekta došlo následkem odstranění kříže s postavou Krista "k 

totálnímu vyprázdnění smyslu architektonické kompozice. ,,165 Smysl fasády měl být obnoven 

umístěním výtvarně stylizovaného Krista od Jana Merty do středu průčelí, tak by fasáda 

získala opět významný střed kompozice. Otázkou však zůstává, zda-li takto zdůrazněný střed 

hrál skutečně v původní Kaňkově kompozici fasády tak významnou roli, neboť kříž je patrně 

pozdějšího data. Význačné kvality, jež je potřeba zachovat a jež vyjadřují Kaňkovo osobité 

vnímání architektury, lze vyčíst ze samotného utváření fasády. František Maxmilián Kaňka 

patřil ve druhém a třetím desetiletí 18. století k nejvyhledávanějším umělcům v českých 

zemích166
• V současném uměleckohistorickém bádání je však jeho tvorba zastíněna slávou 

architektů Dientzenhoferů. Oproti dynamicky formovaným stavbám svých kolegů 

Dientzenhoferů komponoval Kaňka průčelí svých staveb v mnohem umírněnější podobě. 

Monumentality nedosahoval dynamickou deformací klasického řádu, ani perspektivně -

optickými účinky, nýbrž pečlivým vrstvením různě vykrajovaných rovin a architektonických 

článků, v němž přesně definovaná a ohraničená plocha hrála hlavní roli. Příkladem je 

jednoduše a stroze komponované průčelí konírny. Vrstvení je zde patrné zejména 

v orámování dveří, kde jsou na sebe kladeny 4 roviny podložek, do kterých je následně 

vykrojen otvor, skrze nějž je patrná základní vrstva stavby. Stejný princip vrstvení různě 

vykrajovaných rovin je uplatněn i na západním průčelí pivovaru - zde ovšem 

v komplikovanější a bohatší formě. Otázkou je, zda-li by tento specifický planimetrický 

způsob utváření fasády nemohl být zdůrazněn odlišnou barevností jednotlivých vrstev, které 

v současném jednolitě barevném podání fasády zanikají. Navrácení významu kompozice by 

naopak bylo spíše docíleno úpravou komunikací a ploch kolem zámku, které by byly členěné 

takovým způsobem, aby se hlavní přístupovou cestou do celého areálu stala právě západní 

164 Josef PLESKOT / AP ATELlER: Zámecký pivovar v Litomyšli. Architektonická studie, říjen 2001, nepag. 
165 

PLESKOT / AP ATELlER 2002 (pozn. 154) 8. 
166 ~ , 

Petr MACEK / Pavel VLCEK / Pavel ZAHRADNIK: František Maxmilián Kaňka. "In Regno Bohemiae Aedilis 
Famosissimus", in: Umění XL, č. 3, 1992, 180. 
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fasáda. Návrhy nastíněné v průzkumu z osmdesátých let nakonec zřejmě budou zčásti 

realizovány, neboť v nadcházející připravované revitalizaci zámeckého okolí se architekt 

Josef Pleskot chystá zaměřit především na obnovení barokního působení západní fasády 
. 167 

plvovaru. 

Ve studii funkčního využití shledal architekt shodně s M. Horynou a M. Vilímkovou jižní 

fasádu jako umělecky nepříliš hodnotnou a navrhl obnovení původního renesančního stavu. 

Národní památkový ústav tento krok vyloučil, protože "by se nejspíše jednalo o naprostou 

rekonstrukci, které by sice byla obětována průměrná, ale zato autentická historická podoba již 

zažitého průčelí. ,,168 Je zajímavé, že PhDr. Josef Štulc zde použil argument, který arch. Josef 

Pleskot sám již dříve použil při obhajobě svého konceptu přestavby radnice v Benešově. Dle 

jeho slov výtvarně "bizarní dekorativní fasádu pochybné kvality" se zde rozhodl zachovat, 

protože v myslích občanů tvořila znak spojovaný s institucí radnice. 169 V případě pivovaru se 

mu však zřejmě průčelí nezdálo natolik výrazné, aby mohlo tvořit tak silnou identitu, jako 

původní renesanční sgrafitová výzdoba. Určitým paradoxem takového přístupu může být, že 

zatímco přístřešek v prostoru dvora měl být zachován jako doklad jedné historické etapy, tak 

o něco starší průčelí z devatenáctého století mělo být odstraněno. Tato paradoxnost může 

vycházet z autorova hledání "přiměřeného poměru mezi starým a novým". Výsledkem 

takového hledání je stavba, ve které se veškeré historické vrstvy pro línají, současné působí 

jako staré i nové zároveň a vstup architekta není na první pohled zřetelný. Zatímco kamenné 

zdi s plasticky zdůrazněnými spárami, či dřevěné špalíkové podlahy návštěvníku splývají 

s představou historické stavby, tak veliké skleněné výplně a kovová konstrukce schodiště ve 

dvorku na první pohled jasně působí jako dodatečně vložené a nezapřou dobu svého vzniku. 

Architekt se zde jednotně nevymezuje proti veškerým historickým vrstvám tak, aby jeho 

přínos byl značně čitelný Uako například činí architekti z ateliéru HŠH), ale naopak stírá 

rozdíly mezi starým a novým. Současný architektonický vstup se divákovi nejvíce odhaluje 

v prvcích provedených ve zřetelně soudobém materiálu: v kovu a skle. Návštěvník tedy vnímá 

podíl současné architektury ne jako sjednocující obal, ale jako jednotlivé osamocené prvky, 

dodatečně vkládané do historické budovy - tyto prvky působí ve své podstatě stejně 

fragmentárně jako zachované zbytky z industriálních konstrukcí. Výsledkem je zvláštně 

neurčitý charakter stavby, ve kterém se stopy historických vrstev vyjevují pouze jako 

-
~67 Ivo KOUKOL / AP ATELlER / HŠH ARCHITEKTI / ATELlER ŠTĚPÁN: Konverze. Litomyšl, Stavba 1/2010, 22 - 33. 
68 J v , 

osef STULC: Zámecký pivovar v Litomyšli, studie funkčního využití - odborné vyjádření SUPP, Praha, 10. 10. 
2001. 
169 

PLESKOT 1995 (pozn. 52) 3. 
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fragmenty původní kompozice, aniž by pro laika byla zřetelně rozpoznatelná doba jejich 

vzniku. Podobně "nejasný" charakter se podařilo vytvořit Emilu Přikrylo vi v Galerii 

Benedikta Rejta v Lounech, kde se ve vztahu k moderní rekonstrukci jeví původní jednoduché 

tvary industriální architektury jako projev současného minimalismu a naopak, současné 

minimalistické detaily se ve vztahu k materiálové prostotě industriální architektury jeví jako 
v 

původní a neměnné. Zatímco ateliér HSH přejal od Přikryla modernistický výraz, tak 

v případě litomyšlského pivovaru a lounské galerie lze Josefa Pleskota srovnat s Emilem 

přikrylem ve způsobu přiblížení se historické stavbě, v němž jsou střeny hrany mezi starým a 
v 

novým. Ateliér HSH přejal doslovně některé formální detaily modernistického výrazu Emila 
'W 

Přikryla, ale pozměnil jejich ideovou motivaci. Ctvercový tubus výtahu procházející 

kruhovým otvorem v klenbě, aniž by se dotkl zdiva klenby, odskoky kamenných podlah od 

zdí - u Emila Přikryla měly tyto detaily vyjádřit minimalistický umělecký názor, založený na 
v 

obdivu k jednoduchým geometrickým tvarům. Ateliér HSH používá formálně podobné 

postupy, ale jejich vznik vysvětluje takovým konceptem současné architektury, jež se musí 

zřetelně vymezit proti té historické. Odskok podlahy od stěny v galerii Benedikta Rejta 

zdůrazňuje geometrický rast betonových čtvercových desek, z nichž je celá podlaha složena. 
v 

V Olomouckém muzeu od atelieru HSH je naopak podobně působící odskok od stěny 

podmíněn snahou zachovat původní románské zdivo nedotčené. Architektura Josefa Pleskota 

takové "odskoky" nepoužívá, ale naopak se historické stavby dotýká - doslovně i přeneseně. 

Tyto doteky můžou někdy působit trochu brutálně ve smyslu přímého zásahu do historického 

materiálu, někdy naopak tyto doteky působí nenápadně a velice plynule propojují staré i nové. 



17. AP atelier, půdorys přízemí zámeckého pivovaru v Litomyšli 

původní stav 

18. AP atelier, půdorys přízemí zámeckého pivovaru v Litomyšli 

návrh, 2002 
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20. AP atelier, návrh západní fasády, varianta B, 2002 
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21 . AP atelier, přístavek ve dvorku 

realizace 2004 a 2006 

\ 

22. dvorek litomyšlského pivovaru 

před rekonstrukcí, 90. léta 
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23. AP atelier, dvorek zámeckého pivovaru v Litomyšli 

realizace 2004 a 2006 

24. AP atelier, dvorek zámeckého pivovaru v Litomyšli 

stav okolo roku 2002 
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2.4. ZASTŘEŠENÍ HOSPODÁŘSKÉHO DVORA NOSTICKÉHO PALÁCE 

Studie: 2007 

Realizace: 2009 

Autoři: Josef Pleskot, Jan Albrecht 
v 

Investor: Ministerstvo kultury Ceské republiky 

Raně barokní Nostický palác, uzavírající pohledově Maltézské náměstí, je unikátním 

příkladem dochovaného šlechtického sídla ze 17. století a dodnes je "okrasou obce ,,170, jak 

sebevědomě odhadl jeho stavitel Jan Hartwig z Nostitz v dopise Bernardu de Witte, převorovi 

kláštera Matky Boží pod řetězem. Právě reprezentativní působení a velkorysá kompozice 

prostorů je jednou z hlavních charakteristik této stavby, jež je dnes zákonem chráněnou 

kulturní památkou, nacházející se v centru Pražské památkové rezervace. Průčelí, obracející 

se do náměstí, je zmonumentalizováno vysokým pilastrovým řádem, spínajícím přízemí a obě 

patra. Díky vysokému pilastrovému řádu je celá stavba tradičně připisována Francescu 

Carattimu, jenž vysoký řád použil na průčelí Černínského paláce. 171 Oproti Nostickému 
" paláci, zjemnělému pozdně barokními štuky, však působí dvacet devět sloupů Cernínského 

průčelí mnohem monumentálněji a to nejen kvůli počtu, ale spíše pro jednoduché pádné 

tvarování a mohutný diamantový sokl, jenž zabírá výšku celého přízemí. Na Nostickém paláci 

je však sokl vynášející pBastry relativně nízký a končí pod okny přízemí, pro podobnost 

tohoto řešení se stavbou Klemetina bylo autorství (pro něž ale v archivu nenalezneme žádné 

údaje) připsáno i Carlu Luragovi. 172 

Průčelí bylo v prvotním rozvrhu členěno pouze pomocí vrstev s velice jemným odskokem: 

okna jsou v každé ose ohraničena dvojicí plochých lisenových rámců a pouze zdvojené 

pilastry naznačují hranice mělkého rizalitu o sedmi okenních osách. Jednoduché členění 

170 /' /' v v , 

M. VILlMKOVA / F. KASICKA / O. RULC: Praha. Mala strana. Blok mezi ulicemi Nebovidskou, Hellichovou, 
Nosticovou a Maltézským náměstím. Čp. 471. Stavebně historický průzkum, Praha červen 1965, 19. 
171 
II MORPER: Oas Czernin Palais in Prag, Praha 1949, 26. 

Alois KUBíČEK: Pražské paláce, Praha 1946, 80. 

Věra NAŇKOVÁ / Mojmír HORYNA / Milada VILíMKOVÁ: Architektura, in: Emanuel Poche (ed.): Praha na úsvitu 
nových dějin: Čtvero knih o Praze, Praha 1988, 303. 
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172 Pavel VLČEK: Čp. 471/111. Nostický palác, in: Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999, 538. 
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vizuálně ustoupilo do pozadí během následujících barokních a klasicistních úprav: fasáda byla 

okrášlena štuky, strohé rámování oken bylo doplněno volutovými motivy, čabrakami, 

medailony a zdobným zábradlím. Hlavním estetickým momentem pozdně barokního 

příspěvku ke stavbě se stala balustrádová atika na střeše a ztvárnění hlavního vstupu, 

připisované Antonínu Haffeneckerovi. 173 Skrze výrazný portál s předsunutými sloupy 

nesoucími úseky rozeklaného frontonu se návštěvníkovi otevírá pohled do vnitřního dvora 

paláce. Závěrečná stěna dvora, kterou by návštěvník mohl vnímat jako stranu vymezující celý 

areál paláce, je však jen spojovacím křídlem, oddělující první dvůr od druhého, menšího 

hospodářského dvora. V původní barokní prostorové kompozici paláce mohl pohled 

vstupujícího skrze bránu a hlavní dvůr proskočit arkádami spojovacího křídla do dalšího 

prosvětleného prostoru. Když se pak vstupující rozhodl svůj pohled následovat a od 

Haffeneckerova portálu projít až do zadního dvora, mohl být zaskočen jeho otevřeností a 

prosvětleností. Ta byla dána skutečností, že závěrečné křídlo s konírnami je o patro nižší než 

zbytek paláce. Světelná gradace na sebe navazujících dvorů byla podpořena volnými 

arkádami v druhém patře spojovacího křídla. Namísto pohledu na fasádu paláce se zde 

návštěvníkovi překvapivě otvíral pohled do nebes. Arkády byly později (pravděpodobně už 

během barokních přestaveb) zazděny a ve spojovacím křídle tak vznikla uzavřená chodba, 

využívaná jako galerie pro Nostickou obrazárnu. Původní stav napovídá kuželková 

balustráda, stále viditelná mezi oblouky arkád. Odlehčené v přízemí i patře arkádami 

propouštějícími světlo, muselo spojovací křídlo Nostického paláce působit vzdušným dojmem 

podobným tomu, který člověk získává při pohledu na hlavní průčelí Litomyšlského zámku. 

Tam se obdobně jako kdysi v Nostickém paláci otevírá v nejhořejším patře průhled, jenž 

naznačuje volný prostor za fasádou, ale neukazuje nic ze samotné stavby - hlavním dojmem 

tak zůstává neuchopitelná vzdušnost, lapená mezi přesně vykrouženými tvary oblouků a 

subtilních sloupů. 

Klasicistní úpravy se do barokní dispozice paláce výrazně nepodepsaly, podstatnější 

změnu přinesla stavba přístavku v severovýchodním koutě dvora, pocházející z r 1906. 

Rekonstrukce paláce od architektonického ateliéru Pavla Kupky, proběhnuvší mezi lety 1998 

- 2003 se podržela barokní kompozice paláce a zaměřila se na znovuoživení působení stavby 

jako šlechtického sídla ze 17. století. Přestavbou, která výrazně pozměnila působení 

Nostického paláce, se stalo zastřešení hospodářského dvora podle projektu Josefa Pleskota a 

Jana Albrechta z roku 2008. Zatímco v architektonických časopisech byla realizace zastřešení 

173 VILíMKOVÁ / KAŠiČKA / RULC (pozn. 170) 1965, 21- 22. 
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sledována především díky použití nového umělého materiálu 174, odborná památkářská 

veřejnost v souvislosti s Pleskotovým projektem řešila především oprávněnost tak zásadní 

reinterpretace původní raně barokní dispozice. 175 

Nostický palác se nachází v místech, kterým dříve pravděpodobně procházela hranice 

mezi územím náležejícím k Menšímu Městu pražskému a oblastí spadající pod správu řádu 
ov 

maltézských rytířů, sídlícím v nedalekém klášteře u kostela Panny Marie pod Retězem. Obě 

strany se snažily hranice své působnosti posunout ve svůj prospěch, aby mohly z domů na 
ov 

místě dnešního Nostického paláce získávat peníze na daních. Rád maltézských rytířů se také 

pokusil jeden z těchto domů získat do svého majetku, i když se mu to Gak uvidíme dále), 

nakonec nepovedlo. Dnešní poznání historie městiště Nostického paláce je znejasněno právě 

složitými majetkoprávními poměry mezi Maltézskými rytíři, Malou Stranou a svobodnými 

pány, kteří - pokud se jim podařilo zapsat dům do zemských desek - nemuseli daň odvádět 

nikomu. Přesné vymezení jurisdikce Maltézských rytířů však bylo předmětem sporů již na 
, 

začátku 17. století, tedy před stavbou samotného paláce. Uzemí v okolí dnešního Nostického 

paláce bylo řádu věnováno Vladislavem II. a vytyčeno bylo čtyřmi cestami - v darovací 

královské listině vydané někdy po roce 1158 však přesné určení cest chybL 176 V roce 1421 

byl klášter vypálen a na území jurisdikce nastalo bezvládí, při kterém se Staroměstští zmocnili 

některých jejích okrajových částí. 177 Hranice, které byly za Vladislava II. natolik zřejmé, že 

nebylo potřeba v darovací listině upřesnit jejich vedení, tak ve zmatcích po husitských 

válkách upadly v zapomnění. Staroměstští se pokusili získat část poměrně rozsáhlého území 

jurisdikce johanitů také na začátku 18. století, kdy si nárokovali ostrov Kampa. Spor o 

"dolejší ostrov" Uak byla Kampa tehdy nazývána) vyvolal potřebu znovu určit hranice 

maltézské jurisdikce. Za tímto cílem se setkala roku 1594 komise, o jejíž visitaci se dochovaly 

záznamy, přesně popisující průběh trasování. 178 Zatímco tři ze čtyř cest ohraničující území se 

podařilo komisi určit bezpečně, trasování čtvrté cesty, jež ohraničovala území z jihu, bylo 

složitější. 

174 Zdeněk HIRNŠAL / Vladimír JANATA: ETFE fólie v domácí praxi, in: Era 21, 2/2009, 86 - 88. 

175 Kateřina BEČKOVÁ / Richard BIEGEL: Nostický palác služebníkem Ministerstva kultury ČR: Za starou Prahu, 

Věstník Klubu Za starou Prahu, ročník XXXVIII. (IX.), číslo 2/2008, 16. 
176 """ V 'V 

NOVOSADOVA / VILlMKOVA / KASICKA / RULC 1965 (pozn. 170) 1. 
177 lb 'd I em 1- 2. 
178 . 

Ibldem 9. 



75 

V místech vedení čtvrté cesty tehdy stály domy "U zelené růže" a "U zlatého medvěda", 

v jejich okolí se rozléhaly rozměrné zahrady Lazarovská a Mrázkovská. Prvně jmenovaný 

dům se nacházel v severovýchodní polovině dnešního Nostického paláce, druhý pak v jeho 

severozápadní části. Oba domy vznikly sloučením dvou domů, takže původně se vlastně 

v místech paláce nacházely domy čtyři. 179 Cesta, která měla vyznačit hranice maltézské 

jurisdikce, vedla pravděpodobně od západu kolem domu "U zlatého medvěda'" tam se stáčela 

kjihu a pokračovala mezi oběma domy (tedy skrze dnešní nádvoří Nostického paláce). Poté 

část cesty běžela přímo a druhá cesta uhnula ke Zlomkovskému mlýnu, ležícímu 

jihovýchodně od dnešního paláce. Vše co leželo na sever od této cesty, tedy zahrada 

Mrázkovská a dům "U zelené růže", spadalo pod správu Maltézských rytířů. Na jurisdikci 

řádu sv. Jana Jeruzalemského tak nestál dům "U zlatého medvěda", ani zahrada Lazarovská. 

Přes snahu maltézských rytířů však hranice jurisdikce, vytyčené v roce 1594, nebyly 

v následujících časech respektovány a řádu se nepodařilo uhájit své právo na zahradu 

Mrázkovskou, jež byla jako součást zahrady Lazarovské prodána Malostranským. 180 

Dům "U zelené růže" koupil roku 1622 Kryštof z Nostitz, jenž byl toho času receptorem řádu 

sv. Jana Jeruzalemského a ještě téhož roku ho daroval vicekancléři v Království českém, 

svému bratranci Ottovi svobodnému pánu z Nostitz na Falknově a Jindřichově. 181 Ten 

přikoupil roku 1628 k domu "U zelené růže" dům "U zlatého medvěda", který byl v roce 

1592 osvobozený císařem z placení daní182 a kde ještě před bitvou na Bílé Hoře bydlel malíř 

Jakub Hoefnagel. 183 Řád, který ztratil pravomoc nad jižním dílem svého území, se 

pravděpodobně domníval, že by mohl získat svá práva nazpět díky tomu, že dům byl 

odkoupen Kryštofem z Nostitz, jedním z jeho členů. Po smrti Otty z Nostitz tak vydává 

velkopřevor hrabě Vratislav z Mitrovic roku 1631 dekret, podle něhož by dům, pokud by 

Ovšem nebyl odkázán řádnou závětí, připadl plným právem klášteru Matky boží pod 

řetězem. 184 O dům se ale přihlásili řádní dědicové a řádu se tak nepodařilo majetek, patřící 

kdysi pod jeho správu, získat do svého vlastnictví. Nepodařilo se mu však převést dům ani 

179 VILíMKOVÁ / KAŠiČKA / RULC (pozn. 170) 79. 

180 M. VILíMKOVÁ: Stručné dějiny paláce, in: M. VILÍMKOVÁ / F. KAŠiČKA / O. RULC: Praha. Malá strana. Blok 

mezi ulicemi Nebovidskou, Hellichovou, Nosticovou a Maltézským náměstím. Čp. 471. Stavebně historický 

průzkum, Praha červen 1965, 15. 
181 1b'd 
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I em 4. 
183 Ib'd I em 2. 
184 , 
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pod svou pravomoc, neboť ten byl naopak roku 1642 vložen do Městských knih 

malostranských. Na žádost nového majitele, hraběte Jana Hartwiga z Nostitz, byl dům 

císařem Leopoldem II zapsán do Zemských desek, čímž se stal "zpupným" majetkem a byl 
v 

tak zproštěn povinnosti odvádět daně. Zádost hraběte Hartwiga z Nostitz o vložení domu do 

Zemských desek souvisela nepochybně s jeho záměrem oba domy "U zlatého medvěda" a "U 

zelné růže" sloučit a vybudovat tak nové sídlo, jež by odpovídalo jeho hodnosti nejvyššího 
v 

kancléře v královstvím Ceském. Nepravidelné lichoběžníkové městiště nebylo příliš vhodné 

pro stavbu symetrického paláce, ale to pro barokního architekta nebylo překážkou. 

Předpokládaný autor projektu, architekt Francesco Caratti se potýkal s nepříznivými 
v 

podmínkami i při stavbě Cernínského palác. K dispozici dostal velice úzký a dlouhý pozemek 

a přesto se mu zde povedlo vytvořit monumentální palác s velkolepým vstupním vestibulem, 

který diváka ohromí natolik, že nepřemýšlí nad omezenou hloubkou parcely. V případě 

Nostického paláce však bylo potřeba pro požadovanou symetrii poněkud vystoupit do 

prostoru sousedů Menšího Města pražského a řádu Maltézských rytířů. Z roku 1662 pochází 

dopis od Malostranských, v němž je povoleno vicekancléři vystoupit se stavbou za hranice 

městiště a zasypat studnu, která stojí před domem. Svolení se pravděpodobně týkalo průčelí 

směrem do Nebovidské ulice, případně i vyrovnání stavební čáry při ulici Pelclově. 185 Severní 

fronta, tvořená domy u "U zelené růže" a "U zlatého medvěda" také neměla jednotnou linii. 

Roku 1669 proto hrabě Hartwig Nostitz žádá převora kláštera matky boží pod řetězem, 

Bernarda de Witte, o povolení zasáhnout se stavbou "pro lepší souměrnost" do prostoru 

jurisdikce, neboť dům bude" okrasou obce. " 

Podle nápisu nad portálem zbudoval Jan Hartwig Nostitz palác v roce 1660, ale tento 

letopočet se pravděpodobně týká položení základního kamene, neboť žádost o vystoupení do 

prostoru městiště je pozdějšího data a stavba do té doby nemohla příliš pokročit. V takzvaném 

Dientzenhoferově skicáři se dochovaly dva plány půdorysů, jejichž srovnání provedl Pavel 

Vlček. První plán ukazuje navrhované řešení ještě před povolením vystoupit se stavbou do 

veřejného prostoru. Ulice zvaná Nebovidská, původně běžela mezi oběma domy tvořícími 

severní frontu městiště Nostického paláce a dále pokračovala ke mlýnu Zlomkovskému, tedy 
v 

ve směru dnešní ulice Pelclovi. Zádost o vystoupení do prostoru Menšího Města pražského se 

pravděpodobně týkala právě ulice Pelclovi (dříve Nebovidské), jak ukazuje šikmá fasáda 

v těchto místech na 1. variantním plánu. Na druhém plánu už je tato fasáda vyrovnána. 

Dalším rozdílem obou plánů je odlišné uspořádání dvorů. V uskutečněné verzi byl dvůr 

185 IbOd I em 19. 
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rozšířen posunutím západní dvorní fasády o jednu okenní osu směrem na sever. Fasáda na 

prvotním plánu probíhala nad závěrečnou zdí raně barokních sklepů zachovaných dodnes 

Nostickým paláci. Při stavbě paláce byly oba domy strženy, ale ze začátku se zřejmě počítalo 

s navázáním na jejich konstrukce a s osazením dvorní fasády do zdi sklepení původního 

domu. Dvůr byl nakonec rozšířen a do již vybudovaných sklepů byly vloženy nové základy, 

proto je ve sklepení raně barokní klenba přet'ata základovou zdí pravého křídla paláce. 186 

Posunutím dvorního průčelí o jednu okenní osu směrem na sever byl symetrizován vstup na 

dvůr, který teď procházel prostřední z pěti os. 

Ve stavbě pokračoval František Václav hrabě z Nostitz, který po svém předchůdci převzal 

palác roku 1736. Z této doby pravděpodobně pochází štuková výzdoba paláce. Další úpravy 

provedl František Antonín Nostitz nejspíše koncem 60., nebo počátkem 70. let 18. století. 

Mělký rizalit hlavního průčelí byl zdůrazněn balustrádovou atikou se sochařskou výzdobou od 

Michaela J. Brokoffa. (Vázy a sochy imperátorů nahradily v roce 1887 kopie od Jindřicha 

Čapka.)187 Vstup do paláce byl osazen novým portálem, připisovaným Antonínu 

Haffeneckerovi. Současně byly zmodernizovány interiéry paláce - mramorové krby a 

meziokenní zrcadla z této doby se v prostorech Nostického paláce dochovaly dodnes. Ještě 

během barokních přestaveb byly zřízeny přístavky pro kočáry při východní a západní straně 

druhého nádvoří, které nebyly původní koncepce paláce, jak dokládá 1. variantní plán z tzv. 

Dientezhoferova skicáře. Během ranného klasicismu byly přidány před okna na hlavním 

průčelí balkonové mříže a nově byly vybaveny interiéry nostické knihovny, založené Otto 

z Nostitz. Na sklonku klasicismu, za hraběte Erwína z Nostitz, bylo zřízeno schodiště 

z přízemí do prvního patra, umístěné v sousedství schodiště hlavního. Klasicistního původu je 

zřejmě také několik dodatečných dělících příček v přízemí východního a západního křídla i 

hlavní budovy. Z roku 1906 pochází přístavba v severovýchodním koutě prvního nádvoří, 

krátce na to byly kolny pro kočáry v hospodářském dvoře upraveny na garáže pro automobily 

a v paláci zřízeno elektrické osvětlení a nová kanalisace. Ještě v prvních desetiletích 20. 

století byl palác pečlivě udržován, zanedbáván začal být po skočení první světové války.188 

V roce 1924 bylo zrušeno svěřenectví, palác byl tak roku 1928 z fideikomisu vymazán a po 

roce 1945 připadl státu. Klasicistní úpravy se na dispozici paláce výrazně nepodepsaly, 

prostor byl zkomplikován především dodatečně vloženými příčkami novodobého původu. 

186 Pavel VLČEK: Čp. 471/111. Nostický palác, in: Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999, 541. 

187 Pavel JERIE: Stavebně historický vývoj Nostického paláce, in: Zpravodaj STOP. Časopis společnosti pro 

technologie ochrany památek. Téma: Nostický palác, svazek 6, č.l /2004, 12. 
1881bidem 32. 
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Na odstranění novodobých dělících příček, znejasňujícího původní barokní kompozici, se 

soustředila rekonstrukce architektonického ateliéru Pavla Kupky~ jež proběhla v letech 1998 -

2003. Projekt sledoval především obnovu barokního působení stavby při zachování původních 

interiérů~ nové tvary byly koncipovány tak, aby se citlivě zapojily do historického prostředí. 

S podobným typem rekonstrukcí získal ateliér Pavla Kupky zkušenosti při rekonstrukci 

Lichtenštejnského, Hartigovského a Toskánského paláce. Novotvary byly použity při 

tvarování kamenných ostění, dlažeb, mříží, studny, dřevěných prvků dveří, lavic, treláží, 

vestavěných interiérů jídelny a vrátnice. 189 Prostory koníren v přízemí byly nově využity jako 

přednáškový sál a restaurace. Recepce byla v projektu umístěna přímo po pravé straně vstupu 

do paláce a vstup na dvůr tak byl pro běžného návštěvníka omezen. V restaurovaném prostoru 

spojovacího křídla byla vytvořena obrazárna, jež se zde historicky nalézala již v baroku. 

Obrazy z Nostické sbírky zapůjčila Národní galerie. 190 Projekt modernizoval technickou 

infrastrukturu budovy, zároveň bylo restaurováno vybavení paláce: historické tapety, štuková 

výzdoba, kachlová kamna, umělé mramory, kování, malby a obrazy. "Za ojedinělý přístup ke 

komplexní rehabilitaci barokní stavby se zřetelem k citlivému uplatnění soudobých prvků" 

získala rehabilitace a rekonstrukce Nostického paláce architektonickým atelierem Pavla 

kupky titul Stavba roku 2003. 

Novému ministru kultury Václavu Jehličkovi, který nastoupil do úřadu v lednu roku 2007, se 

přístup do paláce pro svou přísnou uzavřenost nezdál jako příliš vhodný pro instituci 

ministerstva. Pro realizaci projektu napravujícího dojem "sídla tajné služby ,,191 , byl vyzván 

architekt Josef Pleskot. Ten shrnul svůj architektonický koncept, vtahující návštěvníka dovnitř 

paláce, stručně slovy "pojd'te dál, vstupte bez obav,d92, čímž se ztotožnil se záměry 

zadavatele, uvedenými v tiskové zprávě ministerstva: "Nedůstojný vstup do paláce bude 

nahrazen vzdušným, otevřeným prostorem, který bude zvát občana či návštěvníka ke 

189 Pavel KUPKA / Jana HRDLIČKOVÁ: Rehabilitace Nostického paláce pro sídlo Ministerstva kultury. Maltézské 

náměstí čp. 471. Praha 1 - Malá Strana, in: Zpravodaj STOP. Časopis společnosti pro technologie ochrany 

památek. Téma: Nostický palác, svazek 6, č.1 / 2004, 8. 
1901b'd 9 I em . 

191Citace Václava Jehličky převzatá ze článku Lucie Husárové: Lucie HUSÁROVÁ: Dvoranu Nostického paláce 

přikryje nafukovací střecha. Deník Týden, in: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/dvoranu-nostickeho-palace

prikryje-nafukovaci-strecha_7240S.html, vyhledáno 9.7. 2010. 
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vstupu. ,a93 V projektu Pavla Kupky byla recepce oddělena od hlavního dvora, což mělo podle 

autorů nového projektu za následek, že člověk "při návštěvě této budovy postrádá 
, , ,,194 

pozvanz. 

Součástí dostavby mělo být i využití jednacích sálů v levé části přízemí paláce, podle 

propagované představy, že "nový přístup úřadu bude veden principem "úředník přichází za 

občanem ,,195. Zpřístupnění prostorů v západním přízemí paláce však nakonec realizováno 

nebylo. 

Projekt otevření paláce se tak omezil na vytvoření nové recepce, jež byla původně (v rámci 

rekonstrukce Pavla Kupky) umístěna přímo po pravé straně vstupu do paláce. Autoři projektu 

Josef Pleskot, Jan Albrecht a Zdeněk Rudolf navrhnuli tři varianty nového zpřístupnění 

Ministerstva kultury. Všechny návrhy byly založeny na umožnění vstupu do hlavního dvora a 

měly podpořit podélnou osu paláce. Z předchozího projektu od Pavla Kupky byl převzat 

záměr odsunout parkování aut z prostor velkého nádvoří do garáží vybudovaných za 

konírnou. Nádvoří samotné by podle autorů nemělo sloužit jako parkoviště, ale jeho úloha by 

měla být pouze reprezentační. 196 V prvním návrhu (A) byl zpřístupněn pouze první dvůr a do 

recepce umístěné ve východním křídle paláce se návštěvník dostal skrze podloubí galerie. 

Vstupní hala v tomto projektu nemohla být realizována a pokračování po podélné ose nebylo 

dokončeno. V druhé variantě (B) byla recepce umístěna do konírny, která v tomto návrhu 

získala funkci vstupní haly. Projekt předpokládal vybourání vstupu ve výklenku konírny, kde 

je dnes umístěna socha koně od K. Nepraše. Zpracování vstupu bylo navrženo ve dvou 

variantách (B 1 a B2). V obou návrzích byl zachován obloukový profil výklenku, do nějž byl 

vybourán nový vstup. V prvním návrhu (BA) byl obloukový vstup překryt obdélným 

kovovým rámem se skleněnou výplní. Dveře byly v návrhu umístěny do jednoho obdélného 

pole, na něž byl celý rám rozčleněn. V druhém návrhu vstupu (B2) byl zdůrazněn obloukový 

profil probouraného otvoru, do nějž byl vložen dvouvrstvý skleněný vstup s ocelovým 

rámem. Druhá varianta zpřístupnění paláce představovala velice zajímavý pokus, jak 

rozvinout barokní koncept založený na gradaci prostorů na podélné ose. Projekt by však pro 

193 Tisková zpráva Ministerstva kultury. Veřejná zakázka: '7astřešení hospodářského dvora Nosticova paláce", 

in: Intern http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2749. vyhledáno 7.7.2010. 
194 

AP ATELlER 2007 (pozn. 192) nepag. 
195 T' k 

IS ová zpráva Ministerstva kultury (pozn. 193) 
196 ' 

Udaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: AP ATELlER: 

Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce. Průvodní zpráva. Dokumentace k žádosti o stavební 

povolení, duben 2008, nepag. 
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palnátkovou péči mohl být problematický z hlediska narušení stavební materie. Proražení 

nového otvoru bylo navrženo také na východní straně konírny, odkud by návštěvník mohl 

pokračovat od recepce do samotné budovy paláce. Jako zápor návrhu uvedli autoři skutečnost, 

že délka vstupní osy by byla příliš dlouhá a novému řešení by byl obětován polyfunkční sál, 

který byl v konírně navržen architektem Pavlem Kupkou. 

Jako nejvhodnější se tedy zdála poslední varianta (e), ve které byla recepce umístěna do nově 

zastřešeného hospodářského dvora. Od tohoto rozhodnutí až do samotné realizace však ještě 

projekt prošel mnoha změnami, v nichž byl upřesňován způsob zastřešení. V jednom z návrhů 

byla skleněná střecha navržena v úrovni výšky konírny. Směřovala by tak od hřbetu střechy 

konírny až k římse oddělující první a druhé patro spojovacího křídla. Dojem exteriéru 

v interiéru by v takovém řešení dosáhl podobné absurdity jako v obchodním centu Palladium. 

Namísto standartní prostorové příhradové desky zde bylo navrženo zastřešení s předpjatými 

vzpínadly, které architekt Josef Pleskot použil k zastřešení atrií na stavbě nového ústředí 
v 

CSOB v Radlicích. Zatímco "klasická" příhradová konstrukce vytváří hustý systém prvků, 

jenž zabraňuje průhledu do okolí, předpjatá vzpínadla působí křehčím dojmem. 197 Elegantní 

zhoupnutí předpjatých vzpínadel vytváří nezanedbatelný výtvarný prvek interiéru. Autoři 

však chtěli dosáhnout co nejvyšší možné odhmotněnosti zastřešení a tak se nakonec rozhodli 

pro použití ETFE fólie, kterou na návrhu v podobě pospojovaných nafouknutých trubic 

rozprostřeli přes celé nádvoří v úrovni výšky podloubí. Autoři předpokládali, že plastové 

nafouknuté trubice budou držet eliptický tvar díky přetlaku a k jejich uchycení nebude potřeba 

kovové konstrukce. Nakonec však byla fólie zpevněna kovovými obloukovými profily, 

vynášenými zvenčí lanky uchycenými do zdiva paláce. 

Realizované zastřešení atria o půdorysu 9,70 X 14, 20 m je tvořeno šesti pásy třívrstvých 

polštářů z fólie ETFE se dvěma propojenými vzduchovými komorami. Plastové membrány 

jsou upevněny na ocelové obloukové konstrukci a jsou stále dofukovány vzduchotechnickou 

jednotkou s odvlhčením a regulací tlaku. ETFE fólie je z chemického hlediska termoplastický 

fluoropolymer ( ethylen-tetraf1uoroetylen kopolymer).198 V dějinách architektury se jedná o 

poměrně nový materiál, uplatňovaný od 80. let 20. století. Používá se ve formě vícevrstvých 

nafukovacích po lštářů, v nichž je neustále udržován mírný přetlak. Při poklesu tlaku ztrácejí 

polštáře tvar, ale díky upevnění na nosné konstrukci jsou stále stabilní. Prostorově zakřivený 

197 Jan VČELÁK, Vladimír JANATA: Ocelové konstrukce na budově nového ústředí ČSOB. StavbaWEB, 18. 12. 
2007, in: http://www.stavbaweb.cz/stavba-mesice/clanek/19757 /22431/, vyhledáno 6. 7. 2010. 
198 " 

HIRNSAL / JANATA 2009 (pozn. 174) 86. 
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tvar nafouknutých plastových polštářů nevyžaduje zvláštní údržbu, protože na jeho vysoce 

hladkém povrchu neulpívá prach a k odstranění běžných nečistot postačí déšt'.199 ETFE fólie 

je vysoce průhledná a má velmi nízkou plošnou hmotnost. Z toho důvodu se tento druh fólie 

hodí pro zastřešování prostorů s velkými rozpony, kde by rozměrné tabule skla dosahovaly 

přílišné hmotnosti?OO Použita byla již například na mnichovské Alienz aréně a na 

olympijském stadionu v Pekingu od Jacquese Herzoga a Pierra de Meurona. Pomocí ETFE 

fólie byl vytvořen v také povrch pekingské plavecké haly nedaleko "Ptačího hnízda", jak je 

neobvyklá stavba Herzoga a de Meurona nazývána. Na plavecké hale byly vlastnosti ETFE 

folie využity pro svou ekologickou úspornost: objekt uspoří kolem 30 procent energie na 

osvětlení a až 50 procent energie na vytápění. Na vlastnostech materiálu bylo postaveno i 

výtvarné působení díla. Folie je nafouknuta do podoby dvanácti a čtrnáctistěnů, které vytváří 

na stavbě strukturu podobající se včelím plástvím. Autoři se při vytváření nosné struktury 

inspirovali výzkumem irských fyziků Weairea a Phelana, kteří se zabývali rozdělením 

prostoru na buňky o stejném objemu a minimálním povrchu.201 Stavba má tvar jednoduchého 

kvádru, který je v kontrastu s organickým charakterem povrchu. Poetičnost plavecké haly 

vynikne zvláště v noci, kdy je bublinová struktura prosvícena vnitřním osvětlením. 
v 

V Cechách byla ETFE folie použita na stavbě Administrativního centra Amazon Court, jenž 

se také vyznačuje nízkou provozně energetickou náročností. 202 Pro zastřešení Nostického 

paláce byla ETFE fólie použita pro svou lehkost, jenž umožňuje vytvoření subtilní 

konstrukce. Sedm ocelových oblouků konstrukce bylo upevněno na ocelové nosníky, které 

jsou zakotveny do zdiva postraních přístřešků. Nosníky, které drží obloukové profily, plní 

funkci pozednice v klasickém krovu. Do stávajícího zdiva jsou kotveny podélně pouze ve 

třech místech - na krajích a uprostřed.203 Obloukové profily konstrukce nemají stejnou 

velikost a směrem od zadní strany paláce se plynule vzpínají vzhůru. Ocelová konstrukce 

oblouků je velice lehká, a proto je částečně nesena předpjatými nerezovými lanky, jež jsou 

zakotveny do stěny paláce. Fólie zastřešení je opatřena jemným potiskem, jenž vytváří mírné 

zastínění. Autoři uvažovali o vytvoření vlastního potisku, který by zdůraznil zakřivený tvar 

199 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, in: AP ATELlER: Zastřešení hospodářského dvora 

Nosticova paláce. Technická zpráva, s.l., nepag. 
200 v 
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Martin KRCHA: Národní plavecké centrum, m: 

http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=1783&type=23, vyhledáno 3. 7. 2010. 

202 Stavba, která zaujala ještě před dokončením, in: Metrostav. Noviny. 25. června 2009 11-12, XXI, 3. 

203 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, in: AP ATELlER: Zastřešení hospodářského dvora 

Nosticova paláce. Technická zpráva, s.l., nepag. 
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nafouknuté fólie?04 Vytvoření atypického potisku se však ukázalo jako příliš finančně 

náročné a záměr nakonec nebyl uskutečněn. ETFE fólie se používá především pro svou 

lehkost a její vedlejší výhodou je ušetření energie při výrobě tepla. Vysoká propustnost 

slunečního záření může být výhodná například v plaveckém stadionu v Pekingu, nicméně 

v případě Nostického paláce stoupají teploty pod ETFE fólií příliš vysoko a pro zaměstnance 

je pobyt v respiriu náročný. 

Z hospodářského dvora Nostického paláce se po zastřešení stal interiérový prostor. Původní 

dlažba byla nahrazena novou dřevěnou podlahou z dubového dřeva. V původních návrzích se 

počítalo se zachováním dlažby, jež byla vytvořena během architektonické rekonstrukce paláce 

od Pavla Kupky. Uvažovalo se také o obložení vnitřní strany kovové konstrukce dřevěnými 

lištami. Vstup do nově vytvořeného interiéru byl umístěn do podloubí spojovacího křídla 

paláce a arkády podloubí proto musely být uzavřeny. Zevnitř hospodářského dvora byla před 

podloubí postavena nosná ocelová podkladová konstrukce, na níž byly uchyceny ocelové 

prosklené rámy uzavírající arkády. Předsazená nosná konstrukce plní statickou funkci a pro 

upevnění rámů uzavírající arkády tak není potřeba častého kotvení do zdiva paláce.205 Z nové 

haly jsou zpřístupněny prostory revitalizované Pavlem Kupkou - obě konírny, v nichž se 

nachází přednáškový sál a restaurace. 

Zastřešení Nostického paláce je z pohledu památkové péče značně problematické a na jeho 
v 

problematičnost bylo odborníky poukazováno. Proti zaměření se postavil Josef Stulc na 
v 

sezení Ceského národního komitétu ICOMOS, dne 9. 12. 2008. Diskuze členů ICOMOS 

vyústila ve shodný názor: "U architekta úrovně a reputace jakou má Josef Pleskot bychom 

předpokládali, že zakázku, která ze své podstaty porušuje dílo jeho předchůdců, nepřijme a na 

deformováni prostorové kompozice paláce se nebude podilet. H206 K projektu vyjádřil 

polemické stanovisko Klub za starou Prahu. Záměrem Pleskotovy reinterpretace barokní 

dispozice bylo zdůraznit, že "ministerstvo kultury České republiky neni uzavřeným 

aristokratickým sidlem, ale otevřenou demokratickou kulturni instituci, do niž lze bez obav 

204 ". 
Ustní sdělení: Jan ALBRECHT: 9. 7. 2010 

205 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch: AP ATELlER: 

Zastřešení hospodářského dvora Nosticova paláce. Souhrnná technická zpráva, červen 2008, nepag. 
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vstoupit. ,,207 Klub za starou Prahu záměr přestavby ocenil, ale polemicky se vyjádřil 

k možnosti jeho uskutečnění: "Je zjevné, že kompozice paláce i jeho výsostně reprezentativní 

podoba daná nedávnou zdařilou obnovou je již v principu odlišná od představy ministerstva 

jako otevřené instituce, jež by se měla vyznačovat vstřícnou účelností a neokázalou 

skromností. ,,208 Pleskotova představa demokratické architektury projevující se ,formální 

nenápadností, neokázalostí a skromností" 209, tak jak ji uplatnil při dostavbě radnice 

v Benešově, se z podstaty rozchází s podobou raně barokního aristokratického sídla. Cílem 

barokního paláce není tak jako u radnice nabídnout občanům" neměnný standart,,210 či skýtat 

"jistoty všem vrstvám občanů,,?ll Záměrem barokního paláce je naopak být "okrasou obce ", 

ohromit svou velkorysostí a přísně symetrickou gradací prostorů zdůraznit hierarchii vztahů, 

v níž majitel sídla zastává nejvyšší postavení. Není však možné zachovat původní výtvarné 

působení památky, přestože byla jeho vnitřní ideologická náplň změněna? Opravdu by 

nemohl takto koncipovaný prostor být využit i pro vyjádření demokratické instituce? 

Nemohla by být projevem demokratické instituce například skutečnost, že ministerstvo 

kultury je schopné projevit úctu k výtvarnému architektonickému působení díla, v němž sídlí? 

Atelier Josefa Pleskota v projektu zdůraznil možnost snadného odstranění díla a zároveň jeho 

nezávislost na materiální podstatě barokního paláce. Zastřešení dle jeho slov: 

"Působí dojmem časově omezeného stavebního prvku, který s aktuální potřebou vzniká a po 

skončení aktuální potřeby je snadno odstraňován. Tak tomu v historii vždy bylo, v současnosti 

stále je a v budoucnosti samozřejmě bude. Důležité je, že stavba v tomto pojetí nemění 

urbanistickou ani architektonickou podstatu historické stavební substance. ,,212 

Pokud by bylo cílem památkové ochrany pouze zachování materie díla, pak by současné 

využití hospodářského dvora bylo považováno za výsostný příklad citlivého přístupu 

k historické stavbě. Vložená konstrukce narušuje hmotnou podstatu památky minimálním 

způsobem. Místa, kam uchytit ocelová lanka byla speciálně vypočítávána tak, aby zásah do 

207 Zdeněk RUDOLF / AP ATELlER: Urbanistické a architektonické řešení stavby, in: AP ATELlER: Zastřešení 
hospodářského dvora Nosticova paláce. Souhrnná technická zpráva, červen 2008, nepag. 
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stavební materie byl omezen na co nejmenší možnou míru213
, a konstrukce zastřešení je do zdí 

přístavků připevněna na každé straně pouze ve třech bodech. Bylo by naše výtvarné vnímání 

díla změněno, kdyby byla konstrukce zachycena třeba na čtyřech, pěti, nebo dokonce šesti 

bodech? Nepochybně ne. Výtvarné působení historické památky však bylo v realizovaném 

projektu opomenuto. Současné řešení potlačuje výtvarné kvality původní barokní dispozice. 

Zachování materie tak ustoupilo snaze zachovat ideu, přestože architekt Josef Pleskot sám 

zdůrazňuje smysl památkové péče především" v poznání smyslu. ,,214 V případě Nostického 

paláce bud" nebyl přítomen dostatečně schopný památkář, jež by dokázal kvality památky 

před architektem vyzdvihnout, nebo nebyl sám autor ochoten těmto kvalitám naslouchat. Zdá 

se však, že architekti si byli kvalit původní koncepce vědomi, neboť při obhajobě konceptu 

zastřešení byly zdůrazňovány především ty hodnoty, které byly projektem porušeny. Nově 

koncipovaný prostor má působit dojmem otevřenosti, právě proto, že otevřenost je krásou 

původní kompozice. Zastřešení má působit dojmem lehkosti, právě proto, aby co nejméně 

zatížilo vnímání okolního prostoru. Mnohokrát zdůrazňovaná "otevřenost" nového 

zpřístupnění paláce je však zcela uzavřená vůči vnitřním kvalitám stavby. Přes veškerou 

snahu o odhmotnění zůstává konstrukce (zcela logicky) viditelná a zamezuje tak celistvému 

vnímání původních prostorových souvislostí. Přístup k zastřešení Nostického paláce tak 

připomíná snažení pohádkové princezny, jež je "zpola nahá a zpola oblečená". Paradoxnost 

zvoleného přístupu je podpořena neustálým zdůrazňováním, že konstrukce je dočasná a 

reverzibilnÍ. "Jedná se o časově omezený a vložený stavební prvek, jenž po uplynutí aktuální 

potřeby se snadno odstraní", zdůrazňoval odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Magistrátu hlavního města prahy.2I5 I samotná dubová podlaha "navozuje dojem snadné 

odstranitelnosti. ,,216 Proč však vynakládat státní peníze na projekt, u něhož je všem zřejmá 

jeho problematičnost, a proto je navrhován jako snadno odstranitelný? Proč památková péče, 

která by měla vytvářet pravidla pro možnost tvůrčího růstu kvalitní architektury, zcela 

rezignuje na své poslání a omezí se pouze na zdůrazňování reverzibility nové architektury? 

Podle relativistického přístupu ředitele magistrátu hl. města prahy Jana Kněžínka se lidé 

varchitektuře časem přizpůsobí všemu: u r/Ž(l)}C~l/ lv;ikónl, že architektura je zv)/kovó 

213 U' , d v I ' stnl s e enl: Jan ALBRECHT: 9. 7. 2010 
214 

PLESKOT 1999 (pozn. 214) 49. 
215 v v, 

Jan KNEZINEK: Závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy (odbor kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu) ve věci zastřešení hospodářského dvora a úprav vstupních prostor domu čp. 471, k.ú. Malá 

strana, Maltézské nám. 1, Praha 1- Nostický palác, 21. 4. 2008. 
216 Ib'd lem. 
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záležitost. u2l7 V takovén1 přístupu k urbanismu lněsta nemusí být nové architektonické 

koncepce nijak zdúvodněny" ani nenlusÍ vycházet z potřeby ll1Ísta. Snlysl získávají díky 

relativistickému názoru, který se nesnaží ovlivnit běh tohoto světa: " f);,~kovým slavhárn se 

nevyhne ani }}raha. 1"~ak to lJfostě je. ,~218 Stejný relativismus je obsažen už v obhajobě 

architektonické koncepce zastřešení Nostického paláce, který "s aktuální potřebou vzniká a 

po skončení aktuální potřeby je snadno odstraňován. Tak tomu v historii vždy bylo, 

v současnosti stále je a v budoucnosti samozřejmě bude. H Občas se zkrátka něco také 

nepovede a tak tomu vždy bylo, v současnosti stále je a v budoucnosti samozřejmě bude -

takové tvrzení nelze vyvrátit. V případě Nostického pláce je tento přístup obohacený ještě o 

dodatek, že když si na to lidé nezvyknou, je to možné odstranit. Takový relativistický přístup 

však nemá nic společného s vytvářením nových kvalit. Zatímco původní barokní stavebník 

vynakládal značné jmění, aby jeho dům byl" okrasou obce", ministerstvo kultury vynakládá 

peníze na projekt, jež má navodit" dojem snadné odstranitelnosti. H 

Rozklad je neodvratným koncem všech lidských výtvorů a vědomí takové pomíjivosti vede 

k pokornému přístupu ke světu. Vědomé vytváření díla, jež má být odstraněno, by mohlo být 

v některých kulturách symbolickým výrazem neustálého koloběhu přírody (například 

vytváření tibetských mandal, jež jsou vzápětí rozmetány). Vědomí dočasnosti nemusí nutně 

vést k nihilistické rezignaci, ale může být také oceňováno jako projev vyšších zákonných sil, 

jež ovládají tento svět - tak ocenil projevy "stop stáří" v českých zemích zakladatel moderní 

památkové péče Alois Riege1.219 Vědomá dočasnost díla může být i zcela specifickým 

uměleckým přístupem, založeným na jedinečnosti právě prožívaného okamžiku a 

zdůrazňujícím život jako přítomnou událost, na níž se podílíme.220 Zastřešení Nostického 

paláce však takovým případem není. Jeho největší hodnotou je, že je snadno odstranitelné. 

Nebylo motivováno pokorným přístupem, protože ten by zachoval původní koncepci paláce. 

Architekt mohl zakázku odmítnout. Selhaly zde však především výkonné orgány památkové 

péče Magistrátu hlavního města Prahy, které nevytváří dostatečně jasná pravidla pro růst nové 

kvalitní architektury, ani pro ochranu smyslu uměleckých architektonických děl. 

217 Citace Jana Kněžínka převzata z textu: KOMÁREK Michal: Moderna, nebo arogance? Reflex, 17. 10.2007, in: 

http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-tema-reflexu/27822/moderna-nebo-arogance.html. vyhledáno 9, 7. 
2010. 

218 Ib'd lem. 
219 

O hodnotě stáří, tak jak ji pojímá Alois Riegel více: Alois RIEGEL: Moderní památková péče, Praha 2003, 31. 
220 

Vědomí pomíjivosti je například obsaženo v dočasných akcích konceptuálních umělců. O důrazu na časovost 

díla v umění 60. let více: Pamela M LEE: Chonophobia. On Time in The Art of The 19605, MIT press 2004, 
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25 AP atelier, stávající stav, schéma zpřístupnění Nostického paláce, 2007 
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26 AP atelier, varianta A, schéma zpřístupnění Nostického paláce, 2007 



J 
. - - . -+-tiij ........ ---------.... ---H . _ .. 

~ 1"'--____ ----'.------' 

27. AP atelier, varianta B, schéma zpřístupnění Nostického paláce, 2007 
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28. AP atelier, varianta C, schéma zpřístupnění Nostického paláce 

realizovaný návrh, 2007 
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29. AP atelier, zastřešení dvora Nostického paláce, prvotní varianta, 2007 
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30. AP atelier, zastřešení dvora Nostického paláce, varianta, 2007 
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31. AP atelier, vizualizace, varianta Bl, 2007 

32. AP atelier, vizualizace, varianta B 2, 2007 

33. AP atelier, vizualizace, varianta C, 2007 



34. AP atelier, zastřešení hospodářského dvora Nosctického paláce 
vizualizace realizovaná varianty, 2007 

35. AP atelier, zastřešení hospodářského dvora Nosctického paláce 
vizualizace realizovaná varianty, 2007 

36. AP atelier, zastřešení hospodářského dvora Nosctického paláce 
vizualizace realizovaná varianty, 2007 
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3. ZÁVĚR 

Teorie památkové péče je plna protikladných názorů na ochranu architektonického díla. 

Památková péče se shoduje v názoru, že dílo je potřeba ochraňovat, ale liší se v názoru, jak ho 

ochraňovat. Přístupy ke způsobu ochrany památkového díla vychází z naprosto základních 
v 

otázek, týkajících se podstaty díla. Cím je motivováno architektonické myšlení Josefa 

Pleskota? Co o přístupu Josefa Pleskota k historickému prostředí vypovídají jeho stavby? 

V projektu obchodního domu Senquar architekt Josef Pleskot upřednostnil ideu vycházející 

z kontextu prostředí nad historickou materií původního díla. V radnici v Benešově zachoval 

historickou materii díla jako nositelku idey, významné pro místní obyvatele a k původní 

historické stavbě připojil vlastní architektonickou ideu založenou na pravidlech klasické 

architektury (vnitřní dvorana, přístavba směrem do ulice vedoucí na Karlov). Klasický princip 

(charakteristický závaznými pravidly) a protikladný princip (založený na ojedinělých prvcích) 

skloubil do jednoho celku, jehož soudržnost podpořil tím, že sám vytvořil atypické detaily 

(vytočené okenní parapety, prohnutí patra). Při koncipování průchodu valem Jeleního příkopu 

architekt projevil svůj vytříbený smysl pro skloubení ideálního klasického tvaru s jemnými 

asymetriemi vycházejícími z okolí, jež jsou založené na proměnlivosti věčně se měnící 

materie. Historickou materii díla (odhalený renesanční pilíř) nepovažoval architekt Josef 

Pleskot za nutné zachovat, protože jeho smysl spatřoval v současném působení, i za 

předpokladu, že by mělo být pomíjivé. Ideu místa Geho asymetrický přírodní a historický 

kontext) rozvinul velice citlivým způsobem. Důraz na asymetrii a členitost se projevil i v jeho 

přístupu k rekonstrukci litomyšlského pivovaru. Svou představu o obnovení původní idey 

Kaňkova průčelí zde neprosadil, stejně tak se mu nepovedlo zrealizovat obnovu renesanční 

sgrafitové fasády. Navázal tedy na ideu industriální architektury, která je založena na 

neustálém koloběhu (vytváření energie, vznik nové materie, její opakovaný přísun a odbyt), 

jež se v pivovaru v Litomyšli projevuje asymetrickým kontextem (dodatečné užitné přístavky, 

fragmenty strojů.) Do podstaty historické materie díla v litomyšlském pivovaru architekt Josef 

Pleskot zasáhl, aniž by tak významně pozměnil celkové působení barokně renesančního idey. 

Při zastřešení Nostického paláce architekt historickou materii díla naopak bezmezně ctil, ale 

dostal se do rozporu s ideou původní stavby, kterou svým projektem zásadně reinterpretoval. 

Rozbor staveb Josefa Pleskota ukázal, že je možné architektův přístup k historickému 
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prostředí vnímat podle toho, jak architekt zachází s ideou a materii v historické stavbě. Pro 

bližší pochopení architektova způsobu nazírání historického prostředí bude v následujícím 

textu rozebrán přístup památkové péče k idey a materii v architektuře. Architekt Josef Pleskot 

se v některých případech se zájmy památkové péče rozchází, úvahy nad ideou a materií 

architektonického díla jsou však polem, kde se architekt s představiteli památkové péče 

setkává. 

3.1. Idea a materie v teorii památkové péče 

Architektonická díla minulosti se naším smyslům zjevují díky své materiálnosti. Reálně 

stojící stavbu můžeme vidět, můžeme si ji projít, poznat naším pohybem, zažít. Skrze materii 

díla, tedy skrze jeho hmatatelnou existenci, pak můžeme poznat ideu, která stála za jeho 

vznikem. Materie a idea se v uměleckém díle splétají v celistvou skutečnost. Materie je cestou 

k poznání idey a idea se projevuje skrze materii. (Dokonce i v konceptuálním umění, 

pohybujícím se v čistě myšleném světě, musí být materie minimálním způsobem použita, aby 

mohl být umělecký záměr vůbec vyjádřen.)221 Napětí mezi materií a ideou se zcela zákonitě 

projevuje v památkové péči, jež se ochranou uměleckých děl zabývá. Na památkovou péči 

pak lze nahlížet skrze dualitu myšlenky a hmoty. V následujícím textu bude sledováno, jakým 

způsobem se památková péče s tímto fenoménem vyrovnává a který z obou pevně 

provázaných pólů uměleckého díla (materii či ideu) při ochraně upřednostňuje. 

Idea je nadčasová, jedinečná, univerzální a absolutní. 222 Materie oproti tomu podléhá 

časovosti, je proměnlivá, má mnoho různých podob. Nemůže být absolutní, protože se 

projevuje specifickými kvalitami (barvou, chutí, vůní, povrchem), které jsou každým 

člověkem vnímány jiným způsobem a vzpírají se tak přesné definici. Podle Aristotela se 

"teplo, barva anebo chuť, tak jak je vnímáme, matematizovat nedají.,,223 Matematizace je 

221 Za podnětný rozhovor o konceptu uměleckého díla a o vztahu materie a idey děkuji Prof. PhDr. Mojmíru 
Horynovi. 
222 O definici idey: Filip GRYGAR: Kritika založení galilejské vědy v Husserlově "Krizi evropských věd a 
transcendentální fenomenologii ll

, Praha 2005, 103. Filip Grygar definici idey převzal od Heelana: P. HEELAN: 
Husserl's later philosopy of natural science, in: Philosophy of science, 54, 1987, 4. 3, 373. 
223 

GRYGAR 2005 (pozn. 222) 121. 
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proces idealizace světa~ při kterém nepřesné tvary naší každodenní zkušenosti jsou 

přirovnávány dokonalým myšleným tvarům. V přírodě existuje nespočet tvarů~ které 

připomínají kruh: kulaté oblázky, koruny vzrostlých listnatých stromů, kapky vody. Dokonalý 

geometrický tvar, který si z těchto tvarů odvodíme, je však jeden. Ve světě ideální platónské 

skutečnosti existuje pouze jeden kruh, pouze jeden vzor, kterému přirovnáváme nespočet 

podobných~ ale nepřesných tvarů z našeho světa. Idea je vytvářena myslí, materie je vnímána 

smysly. 

Výraznou osobou toho směru památkové péče, která upřednostňuje při ochraně uměleckého 

díla ideu (a který proto nazývám jako idealistický), byl Dobroslav Líbal. Ve svých názorech 

navázal na myšlenky Václava Wagnera, který se snažil obrátit pozornost památkové péče "od 

hmoty k duchu ".224 Zdůrazňování historického stáří památky na úkor jejího výtvarného 

působení v analytické památkové metodě přimělo Václava Wagnera vyzdvihnout do popředí 

vnitřní obsah díla: "Praktická ochrana památek musí ovšem míti zřetel ke hmotě uměleckého 

díla ... Náš úkol však je v tom, abychom pro hmotu nezapomněli na duchový obsah ... ,,225 

Idealistický přístup Dobroslava Líbala k památkové péči byl jeho životním postojem 

(vycházejícím z jeho křesťanské víry) a přestože svému názoru nedal pevný rámec ve smyslu 

teoretického spisu, své myšlenky přesně formuloval na jednotlivých památkových případech. 

Idealistický přístup ke světu se zobrazil v jeho příklonu ke gotickému umění, jež je výrazně 

spirituální. Ze zaznamenaných myšlenek Dobroslava Líbala je patrné, že jeho představa o 

tom, jak středověcí lidé přistupovali k umění, se překrývala s jeho vlastním způsobem chápání 

světa. Jeho přístup k ochraně uměleckých děl probleskává pod slovy, jimiž popisoval 

motivaci středověkého umění: 

"Tehdy se dívali lidé dále, než jsou praktické potřeby života. Jejich pohled byl upřen do 

nadsmyslné dálky, byli naplněni pevným vědomím přechodnosti a přípravnosti vezdejšího dění 

k životu skutečnému, který ovšem nebyl z tohoto světa. Při stavebních projektech nedělali 

plány na několik let, ale na několik životů. Ti, kteří kladli základní kámen nějakého chrámu, 

věděli, že se nedožijí ani dokončení části stavby a nebyli na to zvědavi. ,,226 

Středověcí lidé podle Dobroslava Líbala byli schopni prohlédnout svět našeho života (tedy 

svět konečný, nepřesný, plný proměnlivých praktických potřeb) a za tímto "vezdejším" 

světem spatřit svět nadsmyslné dálky (tedy svět nadčasový, absolutní, ideální.) Podstatné je, 

224 Václav WAGNER: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 20052
, 20. 

225 Ib.d lem. 
226 Dobroslav líBAL: V duchovním středu. Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948, 8. 
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že Dobroslav Líbal píše o tomto nadsmyslném světě jako o "skutečném". V platónském mýtu 

o vzniku filosofie je tento "skutečný" svět zdrojem světla, jež proniká do našeho světa "temné 

jeskyně".227 Veškeré okolní věci, jež máme za reálné, jsou podle Platóna pouhými stíny 

tancujícími na stěně pozemní kobky, v níž žijeme, aniž bychom o tom věděli. Světlo tam 

venku "v nadsmyslné dálce" ozařuje dokonalé předměty nalézající se v tomto "skutečném" 

světě. Ozářené předměty vrhají do prostoru jeskyně prchavé stíny, jež jsou však jen pouhou 

připomínkou původních vzorů. Idea nacházející se v nadsmyslném světě je "původcem všeho 

pravého a krásného. ,,228 Procitnutí filosofického vnímání nastává ve chvíli, kdy člověk 

pohlédne přímo do záře tohoto světa a spatří" ono Jiné vzhledem k našemu světu jeskyně ,,?29 

Středověcí lidé se podle Dobroslava Líbala dívali do dálky - tedy" tam", jak o jinakém světě 

jsoucna hovoří také Plotínos?30 

Podobné prohlédnutí skrze materiální svět a náhlý objev světa ideálního zažívá člověk, když 
v 

se učí prvně geometrii. Clověk, dívající se na nakreslené obrazce zjistí, že: "jeho zrak 

spočinul na obrázku, jeho pohled však pronikl skrze obrázek, ven z reálného světa do světa 

geometrického. Tak například za rovnou čarou uviděl geometrickou úsečku, uviděl ji v její 

úplné čistotě a spolu s ní uviděl dokonalou přímost. Od okamžiku tohoto prohlédnutí je pro 

něj navždy úsečka úsečkou geometrickou, a ne čarou narýsovanou podle pravítka. ,,231 Různě 

tvarované a proměnlivé předměty, tak jak se s nimi setkáváme v naší běžné zkušenosti, jsou 

nazírány skrze poznání ideálního světa jako jeden dokonalý tvar. Plotínos svým poetickým 

jazykem popisuje Jsoucno jako plamen a záři, ale hovoří o něm také jako o Jednu.232 Vzor je 

totiž pouze jeden - existuje pouze jedna forma, ale existuje tisíce výrobků pocházejících z této 

formy. V architektuře existuje plán a ten, pokud je zachován, je nositelem původní myšlenky. 

Podle dochovaného plánu tak lze obnovit původní architektovu ideu. Toto řešení bylo podle 

Dobroslava Líbala při obnově ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žd'áru 

nad Sázavou ,,jedinou možnou a přístupnou cestou " jak stavbu ošetřit a to jak z hlediska 

architektonického, tak i památkového. 233 Santiniho dochované nákresy vysokých jehlanců 

nad kaplemi ambitu ale nakonec i přes veliké nasazení projektové firmy Monumanta 

227 Platónovo podobenství o jeskyni je obsaženo v 7. Knize Politeje, lat. Respublica, česky Stát. O Platónově 
podobenství např. více: Ivo TRETERA: Nástin dějin evropského myšlení, Praha 1999, 89 - 90. 
228 / / 

PLATON: Ustava, Praha 1993, 224, 253. 
229 Miroslav PETŘíČEK: Úvod do současné filosofie, Praha 1997, ll. 
230 PlOTINOS: Dvě pOjednání o kráse (,,0 krásném" a ,,0 duchovní kráse"), Praha 1999. 
231 P. VOPĚNKA: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, Praha 2000, 23. 
232 

PlOTINOS Praha 1999 (pozn. 230) 
233 Dobroslav LíBAL: Koncepce architektonicko-památkové zdůvodnění projektu regenerace ambitu. Akce: Žd'ár 

nad Sázavou - Zelená Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého. Projekt opravy, konzervace a rekonstrukce ambitu. 
Murus - monumanta renovamus - srpen 1995, 2. 
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renovamus realizovány nebyly a kostel je dnes stále, jako od roku 1792, ověnčen řadou kaplí 

s nízkými paprsčitými klasicistními střechami. 234 Dobroslav Líbal ve své koncepci opravy 

ambitu zcela jasně upřednostnil ideu nad materií: 

"Autenticita materiálu má jistě z hlediska památkové obnovy historických objektů velkou 

důležitost, ale nikdy nemůže převážit nad autenticitou tvůrčího architektonického projevu. 

Tento nezaniká únavou či zkázou materiálu, ale žije dál s plnou nedotčenou působivostí. ,,235 

Tento památkářský přístup vedl Dobroslava Líbala k upřednostňování takové architektury 

v historickém prostředí, jež by evokovala původní stav a tak znovu vytvářela působení 

velkých architektonických činů minulosti. Ze všech návrhů přihlášených do soutěže na 

dostavbu Staroměstské radnice v roce 1988 vyzdvihoval nejvíce návrh architektů Pavlíka a 

Kašičky. Ten pomocí historického tvarosloví obnovoval původní urbanistické působení 

náměstí, jehož uzavřenost byla narušena asanací Josefova na počátku 19. století. Dobroslav 

Líbal při své obhajobě projektu Pavlíka a Kašičky vyjádřil závažnou tezi pro poznání 

idealistického rekonstrukčního památkového přístupu: 

"Vždyť výtvarná hodnota určitého architektonického díla nezaniká jen proto, že bylo zničeno 

před 200 lety. ,,236 

V tomto tvrzení je obsažena určitá paradoxnost, kterou se může idealistický přístup 

k památkám projevovat, pokud zcela odpoutá ideu od materie. Já, jako člověk poznávající 

svět smysly, nemohu vnímat dílo, které bylo zničeno před 200 lety, nemohu si ho 

prohlédnout, nemohu ho zažít. Neexistující dílo zkrátka neexistuje. Hodnota neexistujícího 

díla může trvat v nad smyslném světě jsoucna, ale mě jako člověku na tomto konečném světě 

může být hodnota díla odhalena pouze skrze materii. Moje běžná životní zkušenost mi 

nedovoluje ztotožnit se s představou, že idea může existovat nezávisle na materii (k takovému 

poznání mě může dovést jen víra.) Podobnou paradoxnost spatřil v Platónově učení o ideách 

Aristoteles, když prohlásil, že je nemožné, aby "podstata byla odloučena od toho, čeho je 

podstatou. ,,237 Aristotela nelze jednoznačně definovat jako materialistu, či idealistu - neříká, 

zda je v existenci světa prvotní idea či materie. 238 Aristoteles pouze tvrdí, že duchovní princip 

234 Mojmír HORYNA: Stručný přehled stavební historie, in: Stavebně-historický průzkum kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Murus, 2001. 
235 ' 

LlBAl 1995 (pozn. 233) 2 - 3. 
236 Dobroslav líBAL: Zachovat úctu k národní kulturní památce, in: Československý architekt 1988/11, květen, 5. 
237 O Aristotelově kritice Platónovy teorie idejí více: TRETERA 1999 (pozn. 227) 95. Odtud jsem převzala citát, 
který původně pochází z Aristotelovy Metafysiky: ARISTOTELES: Metafysika, laichter 1946, I, 990 b. 
238 

TRETERA 1999 (pozn. 227) 96. 
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je nerozlučně spjat s hmotným principem. Vždyť i samotný architektonický plán, který 

v běžné řeči ztotožňujeme s původní ideou, je nám srozumitelný jen díky své hmatatelné a 

materiální existenci. Památková péče nutně musí ochraňovat materii, protože jenom viditelná 

a hmatatelná díla mohou zasáhnout smysly člověka a tak oslovit jeho nitro. 

Architektonický plán uchovává původní myšlenku a představuje tak abstraktní složku 

architektury, kterou poznáváme rozumem. Reálně stojící stavbu však zažíváme díky naším 

smyslům. Architektonický plán představuje vnitřní smysl stavby, ale nemůže nahradit reálně 

stojící stavbu. Tuto dualitu architektonického díla si architekt Pavlík uvědomuje: 

"Architektura, pokud není realizována ve hmotě, neexistuje. Plán je "jen" myšlenka. ,,239 

Architektonický plán ztotožňuje Pavlík s ideou a dále ho přirovnává k partituře hudební 

skladby. Ta sama o sobě není hudbou, ale musí být zahrána - interpretována, aby mohla být 

vnímána. Svůj projekt pro dostavbu Staroměstské radnice pak vnímá jako vlastní osobitou 

interpretaci parléřovské partitury a považuje ho tak za "tvůrčí kopii ".240 Přimlouvá se 

k označení svého díla také jako "vědecká kopie ,,241, neboť návrh na dostavbu Staroměstské 

radnice byl koncipován na základě detailního poznání původního stavu stavby. 

Ve svém hodnocení tak dochází architekt Pavlík k zvláštní dualitě, neboť svou tvorbu 

označuje současně jako "tvůrčí" a "vědeckou". Z přívlastku "vědecká" ovšem člověk 

vyvozuje, že taková kopie bude založena pouze na empiricky prokazatelných informacích a 

nebude obsahovat dodatečné "tvůrčí" zásahy. V této dualitě "tvůrčího" a "vědeckého" 

připomíná návrh obou architektů puristicko - památkářský směr na přelomu 19. a 20. století. 

Ten byl prezentován jako jediná možná cesta, jak obnovit krásu gotických staveb a v této své 

neomylné správnosti připomíná vědecký "objektivní" přístup, který vylučuje subjektivní 

prožitky a ukazuje tak "pravou" podobu věcí. Zároveň v sobě však přístup Josefa Mockera 

obsahoval velkou dávku osobního přístupu, který byl založený na vlastním estetickém 

vnímání a s pravou "objektivně zjistitelnou" podobou gotické architektury neměl co dělat. 

Josef Mocker se ve své tvorbě se snažil naplnit předpokládanou podobu - ideu gotické 

architektury. Idea, na rozdíl od nepřesné reality, je však pravidelným, symetrickým a 

dokonalým tvarem. Jakékoli odchylky od této výchozí ideality byly puristy v její prospěch 

odstraňovány, ač se později mohly ukázat jako historicky cenné. Mockerova odstranění 

239 Kateřina BEČKOVÁ / František KAŠiČKA / Milan PAVLíK: Dostavba Staroměstské radnice čeká na nové 
koncertní provedení. Rozhovor s architekty Františkem Kašičkou a Milanem Pavlíkem, in: Zprávy památkové 
péče / ročník 64 / 2004 / číslo S, 399. 
240 Ib'd lem. 
241 Ib'd lem. 
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podvěží sv. Víta litoval i Dobroslav Líba1242
, který byl jinak ve své rekonstrukční tvorbě 

veden podobnou snahou o znovuobnovení původní "neměnné" myšlenky díla. Takové 

"vylepšování" za cílem dosažení dokonalosti ideálního vzoru se projevuje i při rekonstrukcích 
>í 

moderních památek, jak se dozvěděl Rostislav Svácha na jedné diskuzi s historikem moderní 

architektury Wolfem Tegethoffem, v níž se řeč stočila na znovupostavení Miesova 

barcelonského pavilonu:"Podle Tegethoffova názoru spočívá problém hlavně v tom, že 

rekonstrukce nikdy nedosáhne stavu totožnosti s originálem. Způsobuje to prý hlavně fakt, že 

autoři rekonstrukce obvykle originál idealizují. I v případě, rozhodnou-li se ve všem 

napodobit starou technologii, užívají často u re/wnstrukce lepší hmoty, než jaké měli 

k dispozici uskutečňovatelé původního díla, odstraňují u originálu jeho technické chyby, 

provádějí dokonaleji jeho detaily. ,,243 

Taková kritika idealizování památky je charakteristická pro památkový směr, jenž zdůrazňuje 

při hodnocení díla úlohu materie. V opozici k "idealistickému" směru v památkové péči by 

bylo svůdné nazvat tento směr jako "materialistický", pokud by to ovšem sebou neneslo 

konotace, podle kterých by takový přístup mohl být chápán jako "bezbožný". Tento 

památkový směr není založený na tom, zda jeho představitelé chápou jako příčinu vzniku 

veškerenstva ideu (tedy Boha), či jestli je pro ně samotná materie dostačující pro výklad 

existence světa - i když, jak se ukáže dále, v podání Aloise Riegla získávalo ocenění materie 

takřka nábožný ráz. Podstatným rysem tohoto přístupu je, že materii chápe jako doklad 

dějinného vývoje našeho světa a materii jako doklad dějinnosti také chrání: " Význam památek 

netkví ( .. ) jen v uměleckých ideách, ale i v jejich dobově podmíněném materiálním ztvárnění, 

včetně stop jejich stáří a osudů. Dochovaná hmotná substance památky je jako svědek dějin 

neopakovatelná, tak jako dějiny samy. " 244 Těmito slovy shrnul Josef Štulc názor, vyjádřený 

německými kolegy konzervátory na sjezdu v Postupimi v roce 1990. Vopozici k sílícím 

poválečným rekonstrukcím památek zdůraznili němečtí konzervátoři důležitost autenticity 

památky - tedy existence její původní materie. S materií by podle jejich názoru měly být 

zachovány také "stopy stáří". Materie nemá být chráněna pouze jako doklad výtvarné 

myšlenky, ale také jako doklad plynutí času. 

242 Martin SEDLÁK: Nad zaniklým prostorem svatovítské katedrály. K současné památkové diskuzi, in: Architekt 
10/2002, 38. 
243 Rostislav ŠVÁCHA: "Novostavba památky" - nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady, 
Zprávy památkové péče 64/2004/5, 395. 
244 Josef ŠTULC: "Novostavba památky/{ - nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady, Zprávy 
památkové péče 64/2004/5, 395. 
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Názor německých konzervátorů může vhodně posloužit jako ilustrace motivace toho směru 

památkové péče, který v současnosti v českých zemích převládá - je to názor, jenž dílo 

považuje za doklad historického plynutí času, v němž jsou veškeré etapy, které se podepsaly 

na podobě díla, chápány jako hodnotné. Architektonické dílo není pojímáno jako jeden 

výtvarný celek, ale je chápáno jako souhrn příspěvků z různých historických epoch. Aby mohl 

divák jednotlivé historické vrstvy pochopit a "analyzovat", musí být příspěvky jednotlivých 

autorů odhaleny a navzájem odlišeny. Analytický přístup k památkové péči tak v historickém 

prostředí podporuje vznik soudobé architektury, jež má být na první pohled jasně 

rozpoznatelná, aby mohla být "analyzována" jako nejmladší historická vrstva vývoje města. 

Za první republiky se analytická památková péče ocitla ve vzácné koexistenci s tehdejším 

architektonickým směřováním a podnítila tak vznik výjimečných staveb arch. Pavla Janáka 

Prvorepubliková tvorba, propagovaná Zdeňkem Wirthem, vycházela z památkových zásad 

Aloise Riegla, jenž svou koncepci památkové péče založil na oceněná vnímání "stop času". 

Jak již bylo řečeno, důraz na ochranu materie jako dokladu plynutí času, nemusí mít nutně co 

do činění s vnitřním náboženským přesvědčením památkářů, kteří ochranu materie prosazují -

na rozdíl od rekonstrukčního přístupu, který je velice často spojen s vnitřním idealistickým 

přístupem jeho zastánců. Velice zajímavé však je, že "hodnota stáří", přestože se týká materie, 

má v Rieglově teoretickém spisu velice blízko k podstatě idey - k absolutní nadčasové 

hodnotě ovládající tento svět. Právě v časové omezenosti památek spatřoval Alois Riegel 

jejich nadčasovost. Neodvratný zánik materie chápal jako projev vyššího přírodního zákona, 

který bez rozdílu ovládá veškerenstvo. Rieglovo pojetí památkové péče jako dokladu 

koloběhu přírody tak dosahuje na pokraj "nové religiozity ,,245 a hodnota stáří (považovaná 

Rieglem do budoucna za nejdůležitější) má charakteristiky nadčasové univerzální skutečnosti, 

jež řídí dění na tomto světě. Hodnotu stáří je předně schopný vnímat každý: "Odlišit starou 

kostelní věž od nové dokáže i ten nejomezenější sedlák. ,,246 Svrchované bytí "hodnoty stáří" je 

utvrzováno Aloisem Rieglem skrze způsob, jakým konstruuje věty: "Hodnota stáří tvrdí, že je 

povznesena nejen nad konfesní rozdíly, ale i nad rozdíly mezi vzdělanými a nevzdělanými, 

mezi těmi, kteří rozumějí umění a kteří mu nerozumějí. ,,247 Není to Alois Riegl, který tvrdí, že 

245 Ivo HLOBIL: Alois Riegel a teorie moderní památkové péče, in: Alois RIEGEL / Ivo HLOBIL (ed.) / Ivan KRUIS 
(ed.): Moderní památková péče, Praha 2003,107. 
Ivo Hlobil zde upozorňuje na článek, který se zabývá religiozitou Rieglova pojetí památkové péče: Margaret 
OLIN: The Cult of Monuments as aState Religion in Late 19th Century Austria, in: Wiener Jahrbuch fur 
Kunstgeschichte, 38, 1985, 177 - 198, zvl. 195. 
246 

RIEGEL Praha 2003 (pozn. 213) 37. 
247 IbOd lem. 
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hodnota stáří je povznesena nad konfesní rozdíly, ale je to hodnota stáří sama o sobě, která to 

tvrdí. Hodnota stáří se stává podmětem věty a tím se stává zároveň původcem činu. Je to ona 

sama, která řídí své konání a ona je vůči světu prvotní. Způsob, jakým Alois Riegl hovoří o 

památkových hodnotách jako o jakýchsi "entitách" jež samy sebe ovládají, je velice podobný 

také jeho pojmu "kunstwolen", který je podobně nadán vlastním "vědomím". "Duch doby" 

nepotřebuje být přesně definován, ale naopak definuje vše ostatnÍ. Zdá se, že Alois Riegl si 

však religiózní charakter hodnoty stáří uvědomoval. Sám naznačil, že tvoří zástupnou hodnotu 

pro smysl křesťanstvÍ, jehož podstatu tím ovšem nechtěl zlehčovat: 

" ... hodnota stáří hodlá zpřístupnit poslední výdobytky vědy všem, chce učinit pro cit 

užitečným, co vydumal rozum - podobně jako křesťanství na konci starověku, nahlížíme - li 

ho čistě historicky ve světle lidského rozumu, a nikoli ve světle božského zjevení (jež tímto 

ovšem nechceme zlehčit), učinilo masám srozumitelným trvalé jádro toho, co zvláště řecká 

filosofie vybádala pro myslící vrstvy starověkého obyvatelstva, oněm masám, které nemohou 

být nikdy přesvědčeny a získány rozumovými argumenty, nýbrž jen odvoláním na cit a jeho 

potřeby. ,,248 

Přestože to Alois Riegl přímo neřekl, z jeho textu je patrné, že hodnota stáří podle něj 

zprostředkovávala pro moderního člověka ty osvobozující pocity, jež dříve nabízelo 

křesťanství: 

"Současného člověka počátku 20. století těší nezkalené vnímání čirého zákonitého vznikání a 

d ~ ~ ~ ,,249 o umlranl. 

Oba právě představené přístupy k památkové péči - ten který zdůrazňuje ideu i ten který 

zdůrazňuje materii - mohou být při dogmatickém výkladu značně problematické. Předchozí 

definice se soustředila na poznání smyslu, který je původcem těchto přístupů a pokusila se 

otevřít filosofické pozadí, rámující teorii památkové péče. Nesoustředila se však na veškeré 

jemné odlišnosti, které se v praxi v přístupu k památkám projevují. Citlivý památkář nebude 

radikálním zastáncem té které metody, ale v konkrétním případě se bude řídit svým rozumem 

a z každé metody převezme dílem to i to, jak si bude individuální situace žádat. Architekti a 

památkáři mohou být vedeni citlivým přístupem k původní idey díla a přitom uznávat 

248 I b'd lem. 
249 Ibidem 33. 
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důležitost historického materiálu a obdivovat se "stopám stáří. ~~ Památkář může zcela 

důsledně trvat na zachování všech historických vrstev, a přesto to nemusí znamenat, že dílo 

bez pochopení k výtvarnému působení "analyticky" rozseká na drobné částky, jež rozdrobí 

celistvé vnímání na nesouvislá fakta, oslovují rozum a zanedbávající cit. Propojení 

syntetického a analytického přístupu k architektonické tvorbě v historickém prostředí asi 

nejlépe zformuloval Ladislav Lábus, když popisoval rekonstrukci paláce Langhans: 

"Základní analytická teze - odlišit nové od starého - nebyla v projektu uplatňována zcela 

důsledně, ale individuálně podle konkrétní potřeby. Vlastní metoda návrhu byla i syntetická. 

Nedůslednost zvoleného přístupu usnadňovala vytvářet hledanou přirozenou náhodnost a 

mnohovrstevnatost tradičních staveb. Nechtěli jsme napodobovat, ale také jsme netoužili se 

výrazně, za každou cenu odlišovat, a nebáli jsme se ani navazovat. Netoužili jsme 

zviditelňovat dnes všeobecně přijímaný analytický způsob přístupu k rekonstrukcím, aby se 

nestal důležitějším než vlastní stavba. ,,250 

To, co architekt Ladislav Lábus označil jako nedůslednost při dodržování analytické či 

syntetické péče, by však spíše bylo vhodné označit jako citlivost. Na závěr naznačuji, jaké 

problémy vznikají při důsledném dodržování těchto přístupů. 

Hlavní problematikou přístupu zdůrazňujíc ideu, je to, že v něm mohou být přehlídnuty 

konkrétní a jedinečné vlastnosti památky. Vraťme se na začátek textu k charakteristice 

ideálního vzoru a k tornu, jakým způsobem si člověk tento vzor utváří. Ideální představu 

dokonalého kruhu si člověk vytvořil na základě nepřesných obrazců v okolí. Podle Platóna v 

v sobě věci podobu vzoru ukrývají. 251 Jakmile si člověk vytvořil představu ideálního vzoru, 

začal vidět zpětně věci v okolí skrze vědomí této dokonalosti a postupně se začal pokoušet 

přiblížit nepřesné předměty své dokonalé představě. Kruh domova, původně pouze zhruba 

vytyčený kolem ohně, začal být v průběhu architektonického vývoje zpřesňován, aby se pak 

v podobě renesančních centrál pokusil vědomě přiblížit vzoru dokonalého obrazce. Na 

základě poznávání hrubé a nepřesné skutečnosti byla vytvořena idea, jejíž dokonalé 

univerzálnosti začala být zpětně přizpůsobována proměnlivá povaha tohoto světa.252 

V přístupu k památkám takový idealizační proces může vést k tornu, že stojící stavba bude 

očištěna od veškerých jemných nerovností, aby dosáhla dokonalosti původního vzoru. 

250 Ladislav LÁBUS: Architekt Ladislav Lábus, katalog k výstavě v galerii Jaroslava Fragnera 1. 4. - 16. 5. 2004, 
Praha 2004, 96. 
251 

TRETERA 1999 (pozn. 227) 90. 
252 O takzvané "vzestupné idealizaci" a "sestupné idealizaci" více v: Filip GRYGAR: Kritika založení galilejské vědy 
v Husserlově "Krizi evropských věd a transcendentální fenomenologii", Praha 2005, 89 - 106. 
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Odchylky od původního vzoru přitom nemusí být negativní. Přestože nedosahují dokonalosti 

původního názoru, mohou být pozitivním činem - takovým hodnotným činem například bylo, 

když se obyvatelé po požáru kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v roce 1784 

rozhodli svými vlastními náklady přispět na obnovu střech ambitu. Paprsčité klasicistní 

střechy úrovně Santiniho návrhu nedosahují a vytváří tak odchylku vůči původnímu ideovému 

konceptu tohoto uměleckého díla. Nejsou však negací tohoto konceptu a ve své podstatě Uako 

projev zbožnosti místních obyvatel) zůstávají stále pozitivní součástí díla. 

Negativním rysem památkového přístupu zdůrazňujícího materii je to, že se může proměnit 

v relativistický vůči specifickým uměleckým hodnotám díla. Pravidlo zachovat každou 

památkovou vrstvu není intelektuálně náročné a nevyžaduje nutně pečlivé porozumění 

problému. Památkáři tak mohou chránit stavební dílo před architektovými zásahy, aniž by mu 

dokázali vysvětlit, proč toto dílo chrání a při obhajobě určité hodnotné části památky se 

spoléhají pouze na tvrzení, že"to je projev doby." Ale už nedokážou říci, co stavba projevuje 

a především jakým způsobem to projevuje. Bez poznání vnitřní motivace díla pak architekt 

nemůže vědět, na co navázat. Podobný relativistický přístup zastávají také někteří architekti. 

Ti se nemusí nezabývat souvislostí jejich díla s původním prostředím, když chtějí k historické 

části přidat zřetelně odlišnou novostavbu. Jejich příspěvek stačí vysvětlit jako "novodobou 

vrstvu, jež se zřetelně odlišuje od původní historické stavby" a dílo je tak po památkové 

stránce legitimizováno. Odlišení a odstup novostavby od historické materie však vůbec 

nemusí být projevem distingované úcty, ale spíše maskuje neochotu se k dílu přiblížit, 

promlouvat s ním a pochopit jeho specifické vlastnosti. Tento estetický relativismus je 

obsažen už v samotné teorii Aloise Riegla, z něhož koncept uchovávající veškerou materii 

díla vychází: 

" Veškerá výtvarná činnost člověka není ničím jiným než shrnutím určitého počtu v přírodě 

roztroušených nebo v obecnosti přírody nezformovaně vystupujících prvků do celistvého, 

fi b h · v'h lk ,,253 ormou a arvou o ranlcene o ce u. , 

..... 

naspal Alois Riegl v Moderním kultu památek v souvislosti s popisem hodnoty stáří. Clověk 

citlivý k výtvarnému působení díla se však nemůže s tímto tvrzení ztotožnit, dílo je zkrátka 

"něco více". Dílo promlouvá o tom, jak jeho autor vnímal svět a je tak důležitým spojníkem 

s našimi předky. Vědomí dlouhého trvání díla v nás probouzí úctu. Okamžik, kdy dílo 

spatříme, však náleží přítomnosti. V takové chvíli nehraje stáří díla roli, dílo je současné a my 

253 ) RIEGEL Praha 2003 (pozn. 219 31. 
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ho vidíme ve stejné celistvosti, v jaké ho spatřil první divák. Slovy Mojmíra Horyny je 

umělecké dílo "polem zjevování světa v celku" a " historická dimenze památky je vždy 

singulární (byť třeba zakládající a velevýznamnou informací.)254 Rieglův relativismus 

hodnocení uměleckých děl napravil Max Dvořák, jenž rozšířil vnímání uměleckých děl o 

citlivost vůči vnitřnímu obsahu památky: "Díla starého umění pro nás musí znamenat více, 

než co představuje jejich materiální hodnota, a také více, mnohem více než jenom 

starožitnosti, slohové vzory, nebo historické prameny. Díla starého umění musí být 

pociťována jako živoucí, podstatná část naší bytosti ... ,,255 Umělecké dílo bylo pro Maxe 

Dvořáka "viditelný výrazem toho, co slučuje v citovém životě a ve fantazii přítomnost 

. I ' ,,256 
S mlnu Osll. 

3.2. Vnímání idey a materie varchitektonickém přístupu Josefa Pleskota 

k historickému prostředí 

Josef Pleskot prohlásil, že památková péče spočívá" v poznání smyslu. ,,257 Z toho vyplývá, že 

když přistupuje k architektonickému dílu, pokouší se vnímat jeho smysl, jeho myšlenkovou 

náplň - tedy jeho ideu. Co je však idea architektonického díla, co je jeho smyslem? 

Architektonická díla byla stvořena k určitému užitku a tento konkrétní užitek (náboženský, 

praktický, umělecký) vyjadřují svou formou. Smysl (idea, význam) architektonického díla je 

vyjadřován jeho podobou (konstrukcí, materií). Smysl i podoba závisí na způsobu užívání 

památky. Novým nazíráním na svět a novým využitím památky může být původní idea a 

podoba památky změněna. Když se do sakrální stavby umístí nákupní středisko, jedná se o tak 

výraznou změnu využití památky, že stavba ztratí svůj původní smysl. Stavba zůstane 

materiálně zachována, ale smysl, který motivoval její vnik, vymizí a spolu s ním pozbude své 

naléhavosti i výtvarné působení stavby. Je zřejmé, že smysl architektonického díla se může 

v průběhu historického vývoje změnit. Mění se v závislosti na využívání stavby a v závislosti 

na její nové výtvarné reinterpretaci, jež odpovídá aktuálnímu způsobu nahlížení světa. Co je 

však důležité - původní idea uměleckého díla, nebo nově vznikající idea současnosti? Pro 

254 Mojmír HORYNA: "Novostavba památky" - nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady, in: 
Zprávy památkové péče, 64/2004/5, 388. 
255 Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče, Praha 2004, 38. 
256 I bidem 18. 
257 

PLESKOT 1999 (pozn. 214) 49. 
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památkáře, který se zabývá historickými architektonickými díly, je podstatné zachovávat ideu 

původní stavby - tedy ideu, která vznikla v minulosti. Svým vzděláním, tříbeným pečlivým 

pozorováním a vnímáním historické architektury, je památkář k ideám vzniklým v minulosti 

citlivý. Může ideu zahlédnout i tam, kde materie již mizí. Kostel v Panenském Týnci je ruina, 

která osloví svou malebností každého citlivého člověka. Málokdo si však ze zlomků dekoru 

na omšelých kamenech dokáže představit, jak vypadala krása kamenných žeber volně se 

vznášejících v prostoru, jež se nad sochami světců stáčely do tvaru křehkého baldachýnu.258 

Materie mizí, rozpadá se, navrací se do přírody, ale za nepřesnými zlomky naznačujícími 

původní podobu stále prosvítá původní idea - stejně jako prosvítá matematikovi za nepřesně 

nakresleným geometrickým obrazcem představa ideálního kruhu. Na zcela základní rovině je 

povinností památkáře, aby přišel a řekl: "Nevšímejte si toho, že tady pár kamenů chybí, tady 

opadává omítka a tady chybí kus krovu, ale zkuste si představit, jak to vypadalo původně a 

jak by to mohlo vypadat, kdyby se to opravilo." Dalším krokem je následující ochrana díla a 

rozhodnutí, jestli počáteční ideu doplnit do původního stavu či ne, tak aby ji divák mohl 

vnímat sám o sobě, nebo aby její kvalitu dokázal ocenit na základě odborného výkladu. V 

prvotní rovině však musí být památkář schopen rozpoznat a popsat ideu původní stavby, aby 

stavba minulosti získala pro současného člověka smysl - aby člověk krásu původní idey 

uviděl. Aby byl člověk schopen pochopit jedinečné vlastnosti architektonické památky a 

v tomto poznání shledávat zalíbení. V tomto smyslu chápe Josef Pleskot úlohu památkáře 

jako "advokáta mrtvých architektů historických objektů" - jako člověka, jenž obhajuje 

původní ideu stavby. 259 

Zachování smyslu uměleckého díla je podle architekta Josefa Pleskota prvotní pro záchranu 

jeho podoby: 

"Kam je ale potřeba se opravdu zaměřit, je smysl věcí. Jakmile uteče ochrana onoho smyslu, 

uteče logicky i forma, se kterou byl ten smysl spojen. " Na příkladu Františkánské zahrady je 

to krásně vidět. Dokud byla meditativní, nikoho ze sousedů nenapadlo, aby tam něco stavěl. 

Nešlo tam ani udělat okna. Nyní je to právně veřejný prostor, do kterého je možno mít okna 

na plné pecky. Zahrada je proměněná, její smysl je jiný. ,,260 

258 Za výklad, který mi umožnil spatřit dnes již neexistující krásu této stavby, děkuji Ing. Petru Mackovi, PhD. 
259 O vlastním chápání poslání památkové péče hovořil Josef Pleskot na diskuzním setkání Valné hromady UHS 
na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové dne 25. května 2009. Právě zde zdůraznil nezpochybnitelnou hodnotu 
památkové péče, jež má obhajovat umělecká díla minulosti. 
260 

PLESKOT 1999 (pozn. 214) 48. 
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Tím, že se z uzavřeného, do sebe pohrouženého prostoru Františkánské zahrady stalo veřejné 

prostranství, se otevřela stavidla pro okolní urbanistický vývoj. Josef Pleskot zdůrazňuje 

důležitost poznání smyslu prostředí, do kterého svou architekturou vstupuje, ale s představiteli 

památkové péče i s veřejností se může rozejít v názoru, jak tento smysl vyjádřit. Pro 

architekta není v přístupu ke kontextu místa důležitá vizuální podoba novostavby (tak jak ji 

prosazovala post-modernistická architektura využívající tvarosloví původních staveb), ale 

vůdčí myšlenkou se u něj stává při kompozici nové stavby modulace. Modulace je založena 

na měřítku, tedy na vztahu jednotlivých částí k celku. Uvážlivě zvolené proporce architekt 

Josef Pleskot považoval v návrhu obchodního domu Senquar za důležitější než vizuální 

kontrastnost novostavby s historickým prostředím: "Modulace je nadřazena formálním 

znakům - jako např. že podloubí je obloukové. ,,261 Architekt Josef Pleskot zdůraznil při 

navrhování obchodního domu Senquar ideu místa nad konkrétní materií. Architekt Josef 

Pleskot mnohokrát zdůraznil, že zdivo, které navrhoval v projektu zbourat, viděl a jak 

prohlásil: "byla to jen zeď." Byla to "jen" historická materie, která na něj nezapůsobila 

žádnou výraznou ideou, která by rozzářila místo natolik, aby ji bylo potřeba zachovat. Z jeho 

pohledu tak bylo zničení původní dispozice domu zcela právoplatné, i když zdivo bylo 

původem barokní a obsahovalo i gotické části.262 Architekt se však brání památkovému 

postoji, který chrání" slupku" a nechrání" smysl H ?63 Zcela jasně upřednostňuje ideu díla nad 

jeho materií a možnost vzniku nové hodnoty klade výše než zánik autentického materiálu. 

Zamítnutí projektu oblastními památkáři vyvolalo širokou diskuzi na téma problematiky 
'" novostavby v historickém prostředí. Rostislav Svácha v ní označil důsledné a konzervativní 

lpění památkářů na materii díla za památkářský fundamentalismus. Památkářští 

'" fundamentalisté podle Rostislava Sváchy nejsou schopni ocenit kvalitní moderní architekturu 

a pod rouškou ochrany uměleckého díla prosazují své vlastní estetické preference?64 Na 
'" '" vyostřené stanovisko Rostislava Sváchy reagoval Josef Stule, který přísnou ochranu 

historických staveb označil za zcela přirozenou "imunitní reakci" na ničení památek. 

Kontrastní podobu moderní stavby, tak jak ji do našeho prostředí uvedl funkcionalismus a 

konstruktivismus, označil za nekompatibilní s tradičním způsobem historického stavění. 265 

Petr Macek, jenž společně s Pavlem Zahradníkem vypracoval stavebně-historický průzkum 

původních dvou domů na místě navrhované novostavby, byl zbouráním historických staveb 

261 
PLESKOT 1993 (pozn. 45) 12. 

262 MACEK / ZAHRADNíK 1992 (pozn. 20) 
263 

PLESKOT 1999 (pozn. 214) 48. 
264"" , 

SVACHA 1993 (pozn. 17) 7. 
265 Josef ŠTULC: Reálný fundamentalismus, in: Architekt 20, ročník XXXIX, říjen 1993, 7. 
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zklamán. Původní dům podle něj nebyl obdařen výrazným uměleckým působením, na kterém 

by mohl založit památkové ohodnocení a ochránit tak cennou středověkou dispozici domu.266 

Snahou zpracovatelů průzkumu bylo ochránit celek - tedy zachovanou původní dispozici 

domů (atypický půdorys domu čp. 71 a středověkou dispozici domu čp. 70) a jejich 

"organismus". Náměty k obnově obou staveb nadnesené ve stavebně-historickém průzkumu 

však byly v požadavcích soutěže eliminovány na zachování sklepení a klasicistní klenby 
"', , v prlZeml. 

Samotný architekt tvrdí, že "k pochopení smyslu celku a k naplnění smyslu celku", vede 

"globální analýza. ,,267 Na základě globální analýzy architekt pochopil při návrhu obchodního 

domu Senquar jako podstatný rys náměstí podloubí. Svým způsobem tak architekt k obnově 

města přistupuje s podobným idealizačním přístupem jako památkově-puristický 

rekonstrukční směr. Vytvořením moderního loubí architekt "naplnil" původní ideu náměstí. 

Stavební řešení jeho návrhu podle něj "odpovídá ideálům, které u sousedních domů nemohly 

být dosaženy". Takovým ideálním řešením je například rovná střecha, kterou by "okolní 

domy nezastřeně rády měly. ,,268 Josef Pleskot tak v případě návrhu obchodního domu Senquar 

projevil v podstatě velice podobný přístup k historické architektuře, jaký uplatnil při dostavbě 

sv. Víta Josef Mocker. Nečiní mu problém zbourat původní historickou materii, pokud dle 

jeho názoru nenaplňovala "smysl místa" a naopak se snaží dokonalosti původní idey (kterou 

charakterizují rovné střechy a podloubí) dosáhnout skrze vlastní stavbu. Josef Mocker k tomu 

využíval historické tvarosloví, Josef Pleskot moderní, ale idealizující přístup zde zůstává 

stejný. Podle názoru Josefa Pleskota památkář ochraňuje jednotlivost - "element ", který je 

důležitý pro zachování autenticity, kdežto architekt chrání" celek" a jeho cílem je vytváření 

architektury.269 Degradující osekání památkové péče na pouhou "ochranu elementu" se 

v případě obou domů čp. 70 a 71 skutečně povedlo realizovat, přestože autoři stavebně

historického průzkumu chtěli ochránit "organismus" stavby - tedy jeho živoucí celistvost. 

Zde dochází k zvláštnímu paradoxu: architektovi leží na srdci ochrana smyslu a naplnění 

celku, přesto však památkáře pasuje do pozice historiků, jež mají rozpoznat cenu 

jednotlivosti. Navržená demolice se zpracovatelům průzkumu zdála nepatřičná. Architekti 

266 Ústní sdělení: Petr MACEK, červen 2010. O památkovém hodnocení objektu více: Petr MACEK: Hodnocení 

objektu, in: Petr MACEK / Pavel ZAHRADNíK: Litomyšl. Čp. 70, 71. Stavebně-historický průzkum, Praha červenec 
1992, 76 - 78. 
267 O tom hovořil Josef Pleskot na diskuzním setkání Valné hromady UHS na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové 
dne 25. května 2009. 
268 ) PLESKOT 1993 (pozn. 45 12. 
269 Josef PLESKOT: diskuzní setkání Valné hromady UHS na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové dne 25. května 
2009. 
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byli naopak rozčarováni, že se novodobé dílo nepodařilo realizovat. Josef Pleskot necítil 

potřebu při návrhu obchodního domu Senquar v Litomyšli zachovat historickou materii 

původních domů a tím se zcela zákonitě dostal do konfliktu s památkovou péčí, pro kterou je 

autenticita historického materiálu důležitá. Architekt upřednostňuje při svém přístupu 

k historické stavbě její myšlenku a původní dům podle něj neoplýval výjimečnou kvalitou: 

"Dům je navržen jako novostavba, protože původní dům je sice rekonstruovaný, ale 

v t ' ,,270 spa ny. 

'" Jako příklad opačné tendence lze uvést přístup atelieru HSH, jež ochraňuje při rekonstrukcích 

historických staveb především materii a v duchu analytické památkové péče respektuje 

"všechny dochované styly. ,,271 Josef Pleskot také přiznává všem historickým vrstvám 

ho dnotu272 , ale jeho přístup k architektuře nevylučuje možnost do jakékoli z těchto vrstev 

'" výrazně vstoupit a přetvořit jí. Atelier HSH původní historické dílo také přetváří, ale dosahuje 

toho tím, že zcela důsledně respektuje materii díla a mezi ní a novou vrstvu klade mezeru. 

Jedná se o skutečnou fyzickou mezeru: architekti v přestavbě muzea v Olomouci zachovávali 

mezi původním románským zdivem a novou podlahou úzkou štěrbinu, aby tak vynikla 

proklamovaná intaktnost historické stavby. S původní ideou stavby se při rekonstrukci 
'" Arcidiézního muzea v Olomouci nemuseli architekti z atelieru HSH příliš složitě zabývat, 

protože jejich přístup je veden tezí "odlišit staré od nového". "Nové objekty se jasně odlišují 

od původních konstrukcí", definovali sami architekti zcela přesně svůj koncept?73 Výraz 
'" architektonické tvorby ateliéru HSH je stálý, neměnný a nese jasnou známku autorského 

'" rukopisu. Architektura ateliéru HSH svou podobu z historického prostředí neodvozuje a je na 

něm nezávislá: "nové objekty a vkládané prvky se zřetelně oddělují od původních objemů 

historické stavby. ,,274 Architektura HŠH vytváří odstup od okolního prostředí i v případě, že 

se nejedná o přímý vstup do historické budovy. Knihovna navrhovaná atelierem na Letnou se 

podobně jako minimalistický objekt uzavírá do neproniknutelnosti, odráží pohled diváka a 
'" působí jako zjevení, pohroužené samo do sebe. Tvorba ateliéru HSH je záměrně nezávislá na 

svém okolí. 

270 PLESKOT 1993 (pozn. 45) 
271Ateliér HŠH: Alexandr SKALICKÝ (ed.): Arcidiézní muzeum v Olomouci, in: Česká architektura - Czech 

Architecture. Ročenka - Yearbook, Praha 2005 - 2006, 24. 
272 Na pozitivním ohodnocení všech historických vrstev se shodl Josef Pleskot s památkovým konzultantem 

Petrem Štoncnerem při rekonstrukci zámeckého pivovaru v Litomyšli. O vzájemné spolupráci Josefa Pleskota 

s Petrem Štocnerem více: Petr ŠTONCNER: Litomyšlský pivovar, in: Stavba 5/2006, 4. 
273 HŠH 2005 - 2006 (pozn. 271) 24. 
274 IbOd lem. 
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Moderní architektura, tak jak ji chápe Josef Pleskot, je naopak na své okolí bytostně vázaná a 

její podoba vyvěrá z jedinečných vlastností místa. Sama o sobě postrádá jasně definovanou 

"kanonickou" formu a neřídí se vlastními zákony. Pravidla do ní vstupují zvenčí. Do okolí 

nevstupuje jako vložený objekt, ale z okolí vyrůstá, je proměnlivá a přizpůsobivá. 

Architektovi se pak může zdát, že je to samo okolí, jež si vyžádalo určitou formu. "Nedovedu 

si to vysvětlit jinak, než že tvar zformovaly síly, které v tom území jsou. Není možné, že 

bychom si ten tvar vymysleli. " 275, popsal Josef Pleskot pocit, který mu v mysli vytanul při 

navrhování oblého tvaru centrály Elektomontážních závodů v pražských Strašnicích. Tvůrce 

vymyslel tvar, u něhož není možné, že by si ho vymyslel. Paradox takového tvrzení zcela 

jasně ukazuje, že moderní architektura v Pleskotově podání je řízena jasným pravidlem, 

přestože proklamuje, že pravidla přijímá zvenčí. Stejně jako "klasická" moderní architektura 

má svou vlastní pravdu. Tato vnitřní pravda Pleskotovy architektury je založena na provázání 
'V 

stavby s okolním prostředím. Hlavní tezi Pleskotovy architektury shrnul Rostislav Svácha do 

pojmu" koncept je kontext. ,,276 Vyjádření konvenovalo natolik s architektovým myšlením, že 

ho při popisu své práce přijal za své.277 Pro historické prostředí je dle Josefa Pleskota koncept 

proměnlivé a přizpůsobivé moderní architektury výjimečně vhodný, protože mu "dokáže 

vdechnout nový a plnohodnotný život. ,,278 Moderní architektura je podle něj na historickém 

okolí závislá: 

" ... moderní architektura není vůbec antagonní jev ve vztahu k historické architektuře, ba 

naopak ona z kulturního dědictví přímo čerpá. V okamžiku, kdy se od kulturního dědictví 
v 

odřezává a izoluje, tak si škodí. Ci/i je spíš pohlcovačem všeho, co je kolem ní, ať je to 

přírodní hodnota nebo hodnota historické architektury (. .. ) ve své podstatě je moderní 

architektura konsensuální a těží z komplexicity. Tudíž je pozitivní a měla by být akceptována a 

neměla by být odřezávána od historického prostředí ... ,,279 

Pleskotův koncept moderní architektury v historickém prostředí je založený na pohlcování 
'V 

přítomných vlastností, koncept ateliéru HSH naopak přítomnost od minulosti odděluje. 

275 Josef PLESKOT: Rozhovor s Josefem Pleskotem, in: PLESKOT Josef, ŠEvčíKOVÁ Jana, ŠEvčíK Jiří, ŠVÁCHA 

Rostislav, ZACHAŘ Michael: Josef Pleskot. AP atelier, katalog Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1997, 8. 
276 v , 

SVACHA 1997 (pozn. 13) 80 - 86. 

277 Josef PLESKOT:vila Vrané nad vltavou "I"" in:PLESKOT Josef, ŠEvčíKOVÁ Jana, ŠEvčíK Jiří, ŠVÁCHA Rostislav, 
ZACHAŘ Michael: Josef Pleskot. AP atelier, katalog Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1997, 44. 
278 Josef PLESKOT: Arcidiézní muzeum Olomouc. Soutěžní návrh AP atelieru, in: Stavba 2/99, 3. 
279 

PLESKOT 1999 (pozn. 214) 49. 
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'v' 

Tvorba ateliéru HSH je na první pohled rozpoznatelná, jejími hlavními prvky jsou beton ocel 

a sklo, "materiály podporující kontrastní atmosféru mezi starým a novým." 280 Původní 

architektura může pomocí takového kontrastu získat na neobvyklé živosti. Umělecká díla 

minulosti postavená "bez sentimentu ,,281 před holou stěnu betonu se na abstraktním pozadí 

rozzáří svým vnitřním významem. V některých případech však beton, sklo i ocel převáží a 

historická stavba se sama stane pozadím pro "nápadnou autenticitu HŠH".282 Pro architekta 

však může být i komplimentem, že jeho přínos není viditelný, ale naopak působí neviditelně. 

"Nejvíce nás těŠÍ, že to všechno vypadá, jako kdyby to tam bylo odjakživa, že si toho lidé 

vlastně vůbec nevšimnou. ,,283, shrnul Jaroslav Zima z Atelieru D3A radost z opukové cesty 

podél Belvederu, která volbou materiálu a způsobem kladení kamenů navazuje na Janákovo 

dláždění z první republiky. Podmanivá divokost Jeleního příkopu a vědomí závaznosti vůči 

Pražskému hradu podmínilo i u architekta Josefa Pleskota přístup, v němž se architektura 

prolíná s původním prostředím, splývá, mizí a současně vyzdvihuje jedinečný přírodní obraz 

místa, pro nějž se stává neviditelným rámem. "Nejraději bych, aby časem skoro vůbec nebyl 

vidět, aby portály zmizely a jenom rourka zůstala utajená v zemi ,,284, popsal Josef Pleskot 

svou snahu o splynutí architektury s místem při koncipování průchodu valem Jeleního 

příkopu. Historická stavba opravená s porozuměním k původní idey a materii působí, jako 

kdyby taková byla odjakživa. Nejvyššího dojmu neviditelnosti dosahuje při odborných a 

citlivých zásazích památková péče. Pro veřejnost je však těžké se naučit vnímat tyto 

"neviditelné zásahy", jako pozitivní tvůrčí činy, do nichž je třeba investovat peníze. 

'v' 

Josef Pleskot oproti atelieru HSH zcela jasně klade důraz na ideu stavby a s narušením 

původní materie si příliš starostí nedělá: "Pane Magistře, vždyť je to jen pár kamenů ", odvětil 
'v' 

Petru Stoncnerovi, když při přestavbě pivovaru v Litomyšli potřeboval probourat nový otvor 

do renesančně barokní zdi. 285 Historická materie zde byla zničena za cílem stvoření nové 

současné hodnoty, jež spočívá ve vytvoření nových komunikačních vazeb, důležitých pro 

praktický provoz stavby. Nove vytvořená hodnota, kvůli níž byla porušena historická materie, 

280 v 

HSH 2005 - 2006 (pozn. 271) 24. 
281 O takovém způsobu prezentace uměleckých děl hovoří: Martina MERTOVÁ: Nápadná autenticita HŠH, in: 

Stavba 2006/5, 66 - 68. 
282 Takto nazvala svůj článek o rekonstrukci a dostavbě Arcidiézního muzea v Olomouci Martina Mertová. 
MERTOVÁ 2006 (pozn. 281) 
283 Jaroslav ZIMA: Úprava cest v Horním Jelením příkopě, in: Irena FIALOVÁ / Jana TICHÁ (eds.): D3A Živá 
architektura / Airy architecture, Praha 2009, 143. 
284 PLESKOT 2002 (pozn. 111) 43. 
285 ústní sdělení: Petr ŠTONCNER, 7. července, 2010. 
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však nebyla prosazena na úkor působení původní idey stavby. Pivovar v Litomyšli stále 

zůstává renesančně barokní stavbou, pro niž je charakteristické, že byla i přes svou ryze 

užitnou náplň koncipována se stejnou výtvarnou monumentalitou jako samotný zámek. 

Pleskotova interpretace renesančně barokní podobu uchovává a zároveň rozvíjí mladší 

historickou vrstvu z 19. století, která byla zaměřena na praktické využití stavby jako pivovaru. 

Vzniklý "labyrint" cestiček podporuje romantické působení industriální památky. Při 

rekonstrukci litomyšlského pivovaru ustoupila část historické materie nové náplni díla - ta 

však zachovává původní ideu všech vrstev stavby a rozvíjí je. Probourání nových vstupů a 

s tím související ztráta historické materie nenarušila původní koncepci díla. Společně s materií 

však může nové interpretaci památky také ustoupit původní idea. Nahrazení původní 

myšlenky díla za novou považuje Josef Pleskot za zcela legitimní. Nejzřejměji vyjádřil 

právoplatnost takového přístupu při hodnocení rekonstrukce historického špalíčku v Benešově 

od architekta Ladislava Lábuse: 

"Lábusova rekonstrukce se mně opravdu líbí a je pro město jako celek velmi správná, ale 

kdyby přišel investor s požadavkem zbourání a postavení novostavby, tak bych dnes nebyl 

proti. Jsem daleko více přesvědčen o tom, že urbanistická kvalita nespočívá pouze v tom, že se 

zachovávají a opravují staré domy. Novými prostředky lze rovněž docílit kvality a nemusí se 

přitom zničit genius loci. ,,286 

Architekt považuje za zcela přípustné nahradit historickou hodnotu za hodnotu novou. V tom 

tkví zásadní rozpor jeho přístupu k historii s přístupem současné památkové péče, která bude 

zachování původní hodnoty považovat za prvořadé. ,,Jsou věci, které by měly být tabu, a to 

v principu ", vyjádřil se k Pleskotově tezi "hodnota za hodnotu" Miloš Solař.287 Architekt 

Josef Pleskot však nepovažuje zásadní trvání památkové péče na historických hodnotách za 

univerzální pravdu, ale pouze za zájem určité skupiny lidí.: "Památkáři ochraňují jednu 

skupinu hodnot. Architekti priorizují zase třeba něco jiného. ,,288 Jako tvůrčí člověk prosazuje 

architekt možnost podepsat se do podoby tohoto světa, možnost se plně vyjádřit a vytvořit 

hodnotné dílo: "Chci hájit právo na existenci pozitivní myšlenky, pozitivního činu. ,,289 Podle 

architekta neexistuje žádné tabu, žádné pravidlo, které by dokázalo určit, co se v přístupu 

k městu smí a nesmí. "Jde vždycky jenom o míru ušlechtilosti a míru kvality záměru. ,,290 

286 ) PLESKOT 2009 (pozn. 63 18. 
287 ) PLESKOT 1999 (pozn. 214 47. 
288 Ib'd lem. 
289 Ib'd lem. 
290 Ib'd lem. 
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Současná památková péče vítá vznik nové architektury, jak dokazuje cena Klubu za starou 

Prahu pro novou architekturu v historickém prostředí. Současná památková péče se však vždy 

bude stavět proti realizaci nového díla, pokud se tak děje na úkor historické kvality - byť by 

byl záměr soudobého architekta sebeušlechtilejší. Pravidla památkové péče, tak jak je 

definoval Max Dvořák, ukládají zachování původního díla" v jeho nezměněném vzezření a 

vzhledu ".291 Konzervativní česká památková péče, vycházející ze zásad Aloise Riegla a Maxe 

Dvořáka bude zachování původní stavby podporovat. 

Přístup architekt Josefa Pleskota při rekonstrukcích historických staveb je specifický tím, že 

nerozlišuje mezi starou a novou kvalitou. Oběma přiznává stejnou váhu: 

"Byť by byla tři tisíce let stará, není památka ničím zvláštním. Můžu se jí hluboce klanět, 

můžu si jí vážit, ale pořád je to jedna z věcí stejně jako strom. Musím se ke každé takové věci 

postavit se stejnou vážností. Musí být přiznáno, že to takhle je, že ty komponenty mají stejnou 

váhu - i kdyžje to opravdujenom metaforicky řečeno, protože strom vyroste za sto let nebo za 

dvacet let a památka je nenahraditelná, neberte mě za slovo. Ale z hlediska životního 

prostředí, jak může člověka zastihnout za jeho života, jsou jak ten strom, tak památka 

bůhvíjak stará a důležitá stejně cenné. Je potřeba dívat se na věci komplexně,,292. 

Přestože Josef Pleskot považuje památku za nenahraditelnou, nevylučuje možnost nahradit jí 

novostavbou, pokud by ho investor oslovil. Smyslu věcí - tedy ideám věcí - přikládá stejnou 

váhu a nebere v potaz jejich stáří. Nezohledňuje, tak jako památkář, ideu minulosti. Vnímá to, 

jak idea díla působí v současném okamžiku. Původní ideu historické stavby vnímá, pokud se 

v současnosti stále projevuje a pokud je schopná ho oslovit a inspirovat. Pokud je idea 

původního díla výrazná a konvenuje s architektovým myšlením, přijme ji do svého díla jako 

za svou, zachová ji a dále ji rozvíjí. Architekt Josef Pleskot zdůrazňuje při přístupu 

k okolnímu prostředí komplexnost: "Všechny vlivy musí být rovnoměrně transformovány -

lidské i přírodní - a jedině tak může být řeč o architektuře komplexní. ,,293 Přínosem 

takového myšlení je, že architekt přistupuje k dílu jako k živoucímu organismu. Nevytváří si 
v 

od historické stavby odstup, tak jak to například činí ateliér HSH, který se důsledně ve své 

práci pokouší zachovat historickou materii díla intaktnÍ. Naopak, protože nepovažuje 

291 DVOŘÁK Praha 2004 (pozn. 255) 39. 

292 PLESKOT 1999 (pozn. 214) 47. 

293 PLESKOT 2002 (pozn. 111) 42. 
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historickou materii díla za prvořadou, je architekt Josef Pleskot schopný zasáhnout do jej í 

podstaty. Nerozlišuje mezi starou a novou kvalitou, ale všem historickým vrstvám přikládá 

stejnou váhu, neboť našemu vnímání se zjevují rovnocenně přítomně. Pro prožití základních 

hodnot architektury - světla, prostoru a hmoty - nehraje stáří stavby skutečně žádnou roli. 

Tyto vlastnosti zakoušíme naším tělem stejně přítomně v gotickém kostele i novodobé 

industriální hale. Světelnost a prostor považuje architekt Josef Pleskot při formování 

architektury za prvořadé. Při práci přistupuje ke všem historickým vrstvám rovnocenně a 

všem projevům tohoto světa - ať už přírodním či historickým, přikládá stejný důraz. 

V pivovaru v Litomyšli se jednotlivé vrstvy stavební materie pro línají a člověk ztrácí ostrou 

hranici mezi starým a novým, Pleskot se zde podobně jako Emil Přikryl při dostavbě galerie 

Benedikta Rejta v Lounech do vlastností původního místa "zahloubává". Všechny historické 

vrstvy jsou v památce stejně "živé". 

" Zivoucí přístup k rekonstrukci pivovaru v Litomyšli odpovídá Pleskotově představě moderní 

architektury. Moderní architektura, tak jak ji chápe Josef Pleskot, má být přizpůsobivá a 

proměnlivá - to jsou vlastnosti materie na tomto světě. Moderní architektura, tak jak ji 

prezentuje tvorba Ludwiga Miese van der Roheho, má naopak blízko k defmici idey. 

Formální dokonalostí, čistotou, přehledností prostorového řešení a prosvětleností se pokouší 

přiblížit prapůvodnímu vzoru, známému z platónského mýtu o vzniku filosofie. Volba 

neutrálního materiálu a barvy zdůrazňuje abstraktnost díla, které touží působit dojmem 

nadčasovosti. Právě pro tuto touhu po nadčasovosti působí "stopy stáří" na modernistické 

architektuře tak nepatřičně zvláštním dojmem. Popraskaný povrch Mondrianova abstraktního 

obrazu se k nadčasovému obsahu díla příliš nehodí. V paradoxním spojení nadčasovosti a 
v 

pomíjivosti divák náhle zakusí vědomí koloběhu světa. Ríká se, že Corbusierovi nevadilo, 

když se měla bourat jeho vila Savoye, protože mu stačilo, když měl krásnou fotku stavby 

v publikaci. Mnohé jeho projekty zůstaly jen na papíře - jako idey, které nebyly realizovány 

ve hmotě. Záchranu vily Savoye prosadil kunsthistorik, který si byl vědom, že bez zachování 

materie nemůže člověk ideu díla zakusit. "Architektura nemůže bez fyzičnosti existovat", 
" prohlásil Rostislav Svácha, který na diskuzním setkání zaměřeném na památkovou péči 

vyprávělo Corbusierově nezájmu o osudu svých staveb. 294 

294 Jednalo se o diskuzní setkání Valné hromady UHS na Vysoké škole Uměleckopůmyslové dne 25. května 2009, 

kde kromě Rostislava Šváchy vystoupil Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Richard Biegel. 
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Pleskotova architektura na první pohled působí právě jako modernistická architektura a proto 

byla často zařazována do proudu "nefunkcionalistických" staveb.295 Josef Pleskot však stopy 

stáří na svém díle vítá a často hovoří o časovosti své architektury. Při bližším prozkoumání 

vysvítá, že jasná a jednoduchá forma jeho architektury je plná šikmých směrů a 

asymetrických vybočení od původního dokonalého vzorce. 

"To, co přichází z prostředí, se přeměňuje v síly, který působí na, řekněme čistý, ideální 

d l' k d )1; • I' h ,,296 mo ernl oncept a eJormuJl o . 

Ve složitém a mnohovrstevnatém situaci se Pleskotovo chápání moderní architektury jako 

živoucího organismu uplatňuje nejlépe. Pleskotova architektura využívá protikladné síly a 

pohyby, jež vyvěrají z urbanistického působení místa. V architektově terminologii se objevují 

pojmy růstu a deformace, které upomínají na koloběh přírody a život organismu. Novostavbu 

u Hájků ve vnitrobloku chápal jako ,Jádro ", které se vyvine tím směrem, kterým mu je to 

umožněno. Aby však mohlo žÍl, nemůže vyplnit celý prostor. ,,297 Ledvinový tvar centrály 

Elektormontážních podniků ve Strašnicích zase ,,zfromovaly síly", vycházející z vlastností 

místa. 

"Moderní architektura není ve své podstatě založena na geometrii klasického 

architektonického kompozičního řádu. Z tohoto důvodu umí být velmi přizpůsobivá a 

flexibilní, a dokonce nejflexibilnější ze všech dosud známých stylů. ( .. ) Nevyžaduje ústup 

svých sousedů, neboť ke své svébytnosti nutně nepotřebuje symetrii, osovou vázanost, 

prostorovou hierarchii, ... uzavřený rytmus, gradaci apod. ,,298 

Pleskotův proměnlivý a přizpůsobivý koncept moderní architektury není založený na 

pravidlech "klasické architektury." Než se však elementární tvar jeho staveb začal 

přizpůsobovat jemným asymetriím okolí, vytvářel architekt čisté racionální kompozice 
v 

v duchu architekty Aleny Srámkové. Takový je například projekt tenisové farmy v Konopišti 
v 

z roku 1988, který Rostislav S vácha kvůli přísné osové vázanosti a symetričnosti přirovnal 

k barokním zahradám a u Pleskota tak odhalil postmoderní citační přístup.299 Důraz na 

blokovitou uzavřenost a hierarchické symetrické vrstvení prostorů, tak jak ho prezentuje 

klasická architektura, se u Pleskota projevil v návrhu polikliniky v Benešově z roku 1990. 

295 O vztahu Pleskotovi architektury k neofunkcionalismu více: POLZIN 1994 (pozn. 5) 4. 
296 ) PLESKOT 1997 (pozn. 275 8. 

297 Josef PLESKOT: Novostavba U Hájků ll, in: Stavba 1/99, 17. 
298 ) PLESKOT 1999 (pozn. 278 3. 
299 v , 

SVACHA 1997 (pozn. 13) 82. 
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,,Hlavní nástup do polikliniky je veden přes několik druhů různě hierarchizovaných prostorů 

( .. ), čímž je navozen určitý specifický prožitek návštěvníka. ,,300 Koncepce "kompaktního 

monobloku íí polikliniky byla "komponována v souladu s požadavkem na racionální provoz 

budovy ... ,dOl, podobně jako bylo utvářeno dispoziční řešení radnice v témže městě z let 1993 

- 1995. Jednoduchý klasicistní výraz založený na pečlivé modulaci ovládl také místní 

pojišťovnu (1991 - 1993) a návrh obchodního domu Senquar v Litomyšli (1992). Elementární 
v 

podoba staveb Aleny Srámkové zcela ovládá své okolí a je motivována silnou vírou v morální 

poslání architektury. "Výchovná" motivace Pleskotových staveb ustoupila do pozadí s tím, 

jak se architekt pokoušel přizpůsobit elementární tvar svých staveb asymetrickému kontextu. 

Zatímco poliklinika v Benešově jako "důstojná a trvanlivá bašta své funkce" měla "svým 

seriózním výrazem vzbudit důvěru pacientů k budově jako zdravotnické instituci ", tak cílem 

cestičky vedoucí do Jeleního příkopu nebylo vzbudit v procházejících úctyhodný respekt, ale 

její snahou bylo naopak zůstat ve skrytu břečtanu, vyhnout se vzrostlým stromům a především 

"nikomu nepřekážet ,,302. Namísto materiálů vzbuzujících respekt jako v případě polikliniky 

v Benešově (kámen) zde byl zvolen materiál rychle podléhající zubu času (dřevo.) "Na 

převýchovu vůbec nemyslím. Velká zatíženost hodnotovými systémy mě ( .. ) tolik 

nezajímá. ,d03, shrnul architekt odlišné ambice své tvorby od staveb Aleny Šrámkové. 

Více-vrstevnaté celky, jež obsahují mnoho rovin čtení, nabízejí pro architekta Pleskota 

příležitost k uplatnění svého konceptu proměnlivé moderní architektury. Taková architektura 

nutně potřebuje k svému prosazení mírné nerovnosti, za které se může zachytit, podobně jako 

břečtan zarůstající lávku ve svahu Jeleního příkopu. Architekt v Jelením příkopě vyslovil 

lítost nad přístupem zahradníků, kteří vždy nemilosrdně sesekají břečtan podél hlavní 

přístupové cesty, namísto aby nechali plevel rozdrobnit okraje asfaltu tak, aby rovná hrana 

cesty byla zjemněna a plynule přešla do okolí. Zarůstající cesta v jelením příkopě, jež byla po 

druhé světové válce vystavěna pro tanky, může posloužit jako metafora pro Pleskotův koncept 

"modernismu bez ostrých hran ,,304 - koncept elementárního jednoduchého architektonického 

tvaru, který je pomocí jemných asymetrií včleněn do svého okolí. Takový koncept je možné 

uplatnit tam, kde se dá navázat na asymetrický kontext prostředí, který ve své složitosti 

evokuje neustálý růst a změnu - takový je neobyčejně komplikovaný stavební celek pivovaru 

300 Josef PLESKOT: Poliklinika v Benešově, in: Architekt 4, březen 1990, 3. 
301 Ib.d lem. 

302 Josef PLESKOT: Cesta z Opyše do Dolního Jeleního příkopu, Stavba 4/1999, 50 - Sl. 
303 

PLESKOT 1997 (pozn. 275) 8. 
304 1bO d lem. 
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v Litomyšli s fragmenty strojů, které vyvolávají představu neustálého pohybu, takové jsou 

Vítkovické ocelárny, periferní prostředí centrály Elektromontážních závodů ve Strašnicích, 

takový je Jelení příkop plný bující přírody a břečtanu. Architektonický přístup Josefa Pleskota 

lze pomyslně přirovnat k břečtanu, který se plazí po svazích Jeleního příkopu. Břečtan je 

schopný se vyšplhat na nedostupná místa do rozložitých korun kaštanovníků, z větví se 

přehoupne na zeď' podél ulice na Opyši, mezi hustým porostem ptačího zobu si najde cestu 

k baroknímu opevnění, na svazích příkopu se rozvine do hustého porostu a obtočí se kolem 

kmenů okolních stromů, odtud se přehoupne na elektrické dráty tramvajového vedení 

v Chotkově ulici a ve svém nedbalém počínání působí naprosto přirozeně. O něco výš, 

v královské zahradě, se však už břečťan neplazí. Mezi přesně vymezenými geometrickými 

obrazci poskládanými z květin růží by působil nepatřičně a renesanční zahradník by ho jistě 

odstranil. Jsou stavby, které se s Pleskotovu představou moderní architektury rozcházejí -

jsou to jasně definované stavby, jejichž podoba byla v minulosti již uzavřena. Jejich hlavní 

charakteristikou je symetričnost, centralita, gradace prostorů na ose, či pravoúhlá geometrická 

vázanost objemů. Takové jsou barokní paláce, středověké klášterní dvory, osamocené a jasně 

defmované solitéry, které podobně jako antické stavby ovládají okolní krajinu. Dojmem 

antického chrámu však mohou působit i osamocené venkovské stodoly, které své prosté 

jednoduchosti dosahují nezáměrně. Takové stavby jsou svým dokonalým tvarem nejblíže 

představě idey. Svou monumentalitu či spiritualitu čerpají z dojmu stálosti a nadčasovosti, 

který pramení z jejich uzavřené dokonalé kompozice. Při architektonickém vstupu do 

takového díla se lze původní myšlence díla zcela podřídit, nebo ji reinterpretovat. 

Architekt v těchto případech volí spíše druhou možnost, a proto se dostává do konfliktu 

s památkovou péčí, jejíž podstatou je původní smysl zachovávat. Ve chvíli, kdy se architekt 

vnitřně neztotožní s původní ideou stavby, snaží se jí reinterpretovat do podoby, která je mu 

bližší. Barokní šlechtický palác se pokusil reinterpretovat do podoby demokratické instituce. 

Rekonstrukce Vítkovických oceláren a kláštera sv. Jiljí je vedena snahou nalézt v obou 

zásadně odlišných místech podobný princip. Dva projekty, které mají podle architekta" víc 

společného, než rozdílného ... ,,305, však mají ve skutečnosti opravdu víc rozdílného, než 

společného. Architekt v obou místech cítí spiritualitu, duchovní náboj obou míst však má jiná 

východiska a je založen na jiném kompozičním řešení. Spirituální působení Vítkovických 

oceláren vzniklo dodatečně a vychází ze skutečnosti, že obrovský industriální komplex již 

305 O podobné motivaci při rekonstrukci kláštera sv. Jiljí a Vítkovických oceláren hovořil Josef Pleskot na 
přednášce: Klášter a ocelárny, 25. března 2010 na Katolické teologické fakultě. 
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neslouží svému účelu, ale ještě nebyl opraven do jednoznačně uzavřené podoby. 

Monumentální prostory zproštěné své původní funkce náhle získávají na abstraktním 

působení a všudypřítomné "stopy času" probouzí v člověku vědomí pomíjivosti světa. 

Spirituální působení vítkovických oceláren je otázkou současného vnímání a vychází 

z náznakovosti a fragmentárnosti místa, jehož smysl - žár rozkovaného železa - vyhasíná, ale 

ještě zcela nedohasl. Spiritualita Rajského dvora kláštera sv. Jiljí nevznikla dodatečně, ale 

vznik stavby předcházela, neboť byla jeho motivací. Vítkovické ocelárny svou složitou a 

mnohovrstevnatou strukturou představují ideální místo pro Pleskotův koncept moderní 

architektury, přísně centrální dvůr kláštera sv. Jiljí se jakékoli asymetrické reinterpretaci 

brání. Jeho spiritualita je založena na centrální kompozici, která má v podobě Rajského dvora 
v 

symbolický význam. V případě návrhu radnice pro Ceské Budějovice z roku 1997 se architekt 

rozhodl respektovat přísně geometrický řád města, o jehož "porušení se vůbec nehodí 

diskutovat, pokud se člověk nechce nad tímto řádem vyvyšovat".306 Myšlence zakladatelů 
v 

Ceských Budějovic, kteří vtiskli městu přísně pravidelný půdorys, se architekt Josef Pleskot 

podřídil. V případě kláštera sv. Jiljí se zatím pokouší centralitu reinterpretovat. 

Shrňme tedy zásadní přístupy Josefa Pleskota v přístupu k historickému prostředí. Josef 

Pleskot dbá na ideu stavby, kterou vyjadřuje bytostně architektonickými vlastnostmi: světlem, 
v 

prostorem a konstrukcí. Radí se tak k architektonickému směru prezentovanému Davidem 

Chipperfieldem, jemuž leží na srdci fyzičnost architektury. Pro vyjádření idey využívá Josef 

Pleskot moderní formy, v počátku své tvorby používal postmoderních citací. Jeho tvorba je 
v 

ovlivněna tvorbou Aleny Srámkové, s níž ho spojuje snaha o vytváření jednoduché, 

elementární architektury. Pleskotova architektura je však "ohýbána" asymetrickým 

kontextem, nemá tak vypjaté morální cíle a jejím záměrem je spíše splynout s okolním 

prostředím. Mezi historickým a přírodním prostředím architekt Josef Pleskot nerozlišuje, 

oboje chápe jako rovnocennou součást tohoto světa. Historické dílo minulosti uznává, pokud 

ho osloví svým významem. Nepovažuje za nepřípustné zničit historický materiál, ani nahradit 

původní ideu minulosti novou ideou. V názoru, že může nahradit původní hodnotu hodnotou 

novou, se rozchází se zájmy památkové péče. 

306 Josef PLESKOT: Radnice České Budějovice, in:PLESKOT Josef, ŠEvčíKOVÁ Jana, ŠEvčíK Jiří, ŠVÁCHA Rostislav, 

ZACHAŘ Michael: Josef Pleskot. AP atelier, katalog Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1997, 76. 
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Zatímco současné myšlenky mohou v každé právě vznikající chvíli přejít ve hmatatelnou 

skutečnost, umělecká díla reprezentující myšlenky našich předků vytvořit znovu nelze, stejně 

jako nelze obnovit již pominulý okamžik. Na minulost lze pouze pamatovat a vzpomínat -

památka je dokladem lidské touhy zůstat propojený s minulou chvílí, kterou již nelze vrátit. 
,,; 

Clověk potřebuje pro bohatost svého vnitřního života zakoušet smysl věcí, které vytvářeli naši 

předkové, stejně jako je pro něj důležité nacházet se v myšlenkách současnosti. Současný 

architekt v sobě nemusí pocítit stejné pohnutky, které motivovaly předešlé architekty. Pokud 

v sobě architekt necítí charakteristické kvality původní stavby, nemusí je vytvářet. Dokonce 

taková díla není nucen vytvářet, protože je už někdo postavil před ním. Měl by je však proto 

umět zachovat. Je však zcela jisté, že architekt má potřebu vyjádřit své vlastní jedinečné 

myšlenky a tomu by měla být dána možnost. Ta však nebude utvořena tím, že budou 

schváleny intervence do historické architektury, které reinterpretují jejich původní smysl. 

Malíř nechápe rám obrazu jako prvek, který ho omezuje v tvorbě. Bez rámu by obraz nemohl 

existovat, rám vymezuje malířův pohled na svět. K vytváření nové architektury v městě by 

také měla být dána jasná pravidla - jasný rám, který by umožnil vytváření nových myšlenek a 

současně by zachovával jedinečné myšlenky minulosti. 
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