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Abstrakt- česky
Bakalářská práce Pražská usedlost Cibulka jako příklad památkové péče má
za cíl představit a popsat památkovou péči především v kontextu konkrétní
kulturní památky, kterou je usedlost Cibulka nacházející se v páté pražské
městské části, v Košířích.
Po obecnějším úvodu do vývoje celosvětového kulturního dědictví se práce
zaměřuje na české země a zdejší památkovou péči, její proměny, čím byla
ovlivněna a současný stav. Pro tuto práci je stěžejním pojmem kulturní památka,
proto je tedy uvedena její přesná definice, popsán proces prohlášení věci za
kulturní památku a objasněna práva a povinnosti vlastníka kulturní památky. Ve
vztahu k usedlosti Cibulka je vysvětlen způsob vzniku její památkové ochrany.
Pro úplnost jsou pak uvedeny i ostatní součásti chráněného památkového fondu.
Následující část práce je věnována přímo usedlosti, její historii, rozvoji i
následnému chátrání. Jsou představeni i její nejvýznamnější majitelé, přičemž
nejvíce pozornosti je věnováno hraběti Thunovi. Zároveň je uveden i nynější
majitel Cibulky, dále její současný stav i plány do budoucna.

Klíčové pojmy: kulturní památka, památková péče, usedlost Cibulka
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Abstrakt- anglicky

The Bachelor´s thesis The Estate “Cibulka“ as an Example of the Monument
Care aims to introduce and to describe the monument care mainly in the context
of the Estate „Cibulka“ as a specific cultural monument which is to be found in
Košíře, Prague.
After a general introduction to the development of the worldwide cultural
heritage the thesis is focused on the Czech lands and local monument care, its
changes, external influence and its present state. The cultural monument is the key
issue of this thesis therefore its precise definition is mentioned there together with
the process of proclaiming an object as a cultural monument and a description of
rights and duties of the owner of a cultural monument. In relation to the Estate
Cibulka the procedure of its legal protection as a cultural monument is explained.
In order to have the full picture the other constituents of the protected monument
fund are being listed in this thesis.
The following part of the thesis is devoted directly to the Estate Cibulka, its
history, its rise and dilapidation. The most important owners of the estate are
introduced with a special attention paid to count Thun. The current owner of the
Estate Cibulka is also mentioned there as well as the present state of the estate and
plans for the future.

Key words: cultural monument, monument care, the Estate “Cibulka”

5

Obsah

Souhrn......................................................................................................................2
Abstrakt- česky.........................................................................................................4
Abstrakt- anglicky....................................................................................................5
Obsah........................................................................................................................6
Úvod.........................................................................................................................7
1. Úvod do vývoje kulturního dědictví v celosvětovém kontextu..........................9
1.1. Památková péče............................................................................................11
1.2. Stručný přehled vývoje památkové péče v českých zemích.........................12
2. Definice kulturní památky a postup jejího prohlášení......................................17
2.1. Prohlášení věci za kulturní památku............................................................18
2.2. Další předměty ochrany památkového fondu..............................................20
3. Usedlost Cibulka v historickém kontextu.........................................................23
3.1. Vrchol Cibulky- éra Thun-Hohensteinů.......................................................28
3.2. Novodobé dějiny Cibulky............................................................................39
3.3. Vlastnictví usedlosti Cibulka a parku Cibulka dnes....................................41
4. Práva a povinnosti vlastníka kulturní památky................................................43
5. Usedlost Cibulka jako příklad památkové péče, nepéče..?!..............................49
5.1. Budoucnost Cibulky?...................................................................................52
6. Závěr.................................................................................................................55
7. Použitá literatura...............................................................................................57
8. Seznam příloh....................................................................................................66

6

Úvod
Téma své bakalářské práce Pražská usedlost Cibulka jako příklad památkové
péče jsem si vybrala především proto, že bydlím nedaleko této usedlosti a velmi
mě zajímalo, kdy vznikla, k čemu sloužila a co přispělo k jejímu současnému
stavu. A jelikož se zároveň jedná i o kulturní památku, pokusím se ve své práci
přesně charakterizovat památku z různých hledisek a nastínit vývoj správního
procesu, který se památek týká. Na této své vybrané kulturní památce se budu
snažit přiblížit, co představuje památková péče v praxi, jak funguje a co to vůbec
znamená jak pro vlastníka kulturní památky, tak pro ostatní osoby a celou
společnost a zda se v České republice, konkrétněji tedy v oblasti Prahy a její páté
či šesté městské části, daří zachovávat odkaz kulturní historie předešlých generací.
Pro celistvost popíši vývoj vybrané kulturní památky, tedy usedlosti Cibulka, v
historickém kontextu, účelu, ke kterému sloužila a to, jak vypadá dnes, popřípadě,
jaké má vyhlídky do budoucna. V budoucích plánech Cibulky se zamyslím nad
různými možnostmi a koncepcemi, které by oživení tomuto unikátnímu komplexu
mohly pomoci a navrátily mu jeho předešlou slávu a význam.
Již od počátku existence naší civilizace lidé vyhledávali určitá, něčím
specifická místa, vytvářeli předměty, stavby, které jim připomínaly, ať již nějakou
konkrétní událost, osobu, boha nebo jen čistě abstraktní úkaz. Tato místa,
předměty a stavby mohly být různé povahy. Mohlo jít například opravdu jen o
jakýsi prostor či mohlo jít o přírodou vytvořenou zajímavost nebo také o posvátné
místo spojené se zbožností, kterou ta či ona společnost uznávala a praktikovala.
Jednoduše od nepaměti si lidé vytvářeli místa nebo předměty, které pro ně
byly důležité, ať již v rovině soukromé či jinak významné v měřítku
celospolečenském, a které tudíž byly v jejich povědomí. Ovšem to by samo o sobě
nestačilo, k jejich zachování přispěla i ústní lidová slovesnost, tradice předávaná
z generace na generaci a také psané záznamy, které je zachovaly až do dnešních
dnů.
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Dnes se na významná místa, stavby, sochy, církevní stavby a předměty
díváme jako na odkaz našich předků a snažíme se je v tomto duchu chránit jako
jakýsi historický odraz naší společnosti, protože ta se samozřejmě neustále rozvíjí
a proměňuje, a říká se, že jde směrem dopředu, ale je otázkou, do jaké míry se
vyvíjí, zda se stále vyvíjí a zda je to také opravdu vždy cesta tím správným
směrem.
Přední český antropolog Josef Wolf ve své knize Duchovní odkaz národů
upozorňuje na to, že pro ,,dokonalé“ poznání naší civilizace a vůbec dalšího
vývoje celé společnosti je důležité poznat historii nejen našeho národa, ale i
národů ostatních, dále samotný vývoj různých společností a také i jejich kulturní
dějiny.1 Pod pojmem kulturní dějiny si mimo jiné můžeme představit i to, jak se
lidé chovali či chovají k něčemu památnému, posvátnému, k něčemu co má pro ně
určitou hodnotu.
Ovšem mnohdy ,,co člověk, to rozdílný názor“ na to, co památka je a zda by
se jako kulturní dědictví měla chránit či nikoliv, a to dokonce i mezi odborníky.
Také nesmíme opomenout, že v průběhu naší historie, jak docházelo
k různým změnám a vývoji ve všeobecném slova smyslu, což představuje
společenské, politické, přírodní a jiné transformace, mnoho památek hmotné i
duchovní povahy nenávratně zmizelo v ,,propadlišti dějin“.

1

Wolf, J.. Duchovní odkaz národů. str. 9
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1. Úvod do vývoje kulturního dědictví v celosvětovém kontextu
První památky s kulturním odkazem vznikají již v době před naším
letopočtem, a to především v souvislosti s náboženskou tématikou. Jedná se
zejména o různé památníky, sochy a předměty oslavující bohy a zároveň
dokazující pobožnost tehdejší společnosti, která se projevovala v jejím
každodenním životě.
Spolu s náboženstvím a uctíváním bohů souvisí i další druh památek, které
vznikaly. Jednalo se především o vyjádření úcty k vládcům, kteří spravovali
světské záležitosti. Ne náhodou byli panovníci v antickém světě označováni za
samotné bohy či prostředníky mezi bohy a lidmi. Mezi nejoblíbenější a zároveň
nejhojnější stavby, které měly za cíl uctívat vladaře, patřily v první řadě chrámy,
pomníky, sochy nebo dokonce i celá města. Ale samozřejmě nešlo jen o ty
nejmocnější, tedy vládce, jako projev uznání a úcty byly budovány i tzv. vítězné
oblouky na znamení obdivu k významným vojevůdcům a velitelům. Mezi ty, kteří
patřili k váženým občanům dané společnosti, spadali i umělci- básníci, malíři,
muzikanti a další. I těm se vzdával hold v různých podobách.
Doba, kdy si lidé začínají všímat umělecké hodnoty prostředí, ve kterém žijí a
věcí, které je obklopují, nastává v podstatě až ve středověku, a to samozřejmě
v rámci náboženství. Docházelo sice k přestavbám a úpravám různých církevních
staveb, ale byla zde již snaha o zachování historického ducha v jeho
religionistickém kontextu.2
Velmi důležitým obdobím pro vývoj ochrany památek se stává renesance,
přesněji tedy 15. století, a to zejména v Itálii. Ze začátku šlo ovšem především o
jakési vzpomínání na dobu antické slávy, mnoho lidí se upínalo k představě o
tehdejší velikosti římského impéria a tato myšlenka si proto snadno našla mnoho
stoupenců. Později však došlo i na oceňování umělecké a kulturní hodnoty.3
K postupnému doceňování hodnoty památek docházelo jak v samotné Itálii, tak
i v církví vedeném Vatikánu. Pokud bych měla být ještě více konkrétní tak, ,,první
nařízení k ochraně antických uměleckých děl ve Vatikánu vydal v roce 1492 papež

2

Vajčner, J. Úvod do památkové péče. str. 12

3

Riegl, A. Moderní památková péče. str. 19
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Pius II.“4 Toto nařízení je jedním z prvních kroků k uvědomování si nejen
historické hodnoty památek, ale také jejich uměleckého odkazu.
Zájem o historické památky se u obyvatel Itálie stával stále větší zálibou a sběr
různých, dějinami opředených předmětů se těšil stále větší oblibě především
proto, že Italové v nich viděli odraz své zářivé minulosti a dalo by se říci, že se
někdy až urputně snažili na ni opět úspěšně navázat. Proto se středem zájmu
mnohdy stávaly naprosto bezvýznamné předměty, které měly takřka nulovou
výpovědní hodnotu. Navzdory tomu však můžeme tuto dobu označit za velmi
zdařilou, neboť vzbudila zájem o hodnotu kulturních a historických statků u
široké veřejnosti.
Další zásadní zlom v nazírání na objekt, který je hoden ochrany jakožto
památka, a to ať už kulturní či historická, přichází v 18. století, v době
osvícenského absolutismu. V tomto století byla poprvé sestavena určitá přesná
pravidla a kritéria, která začala upravovat památkovou péči. Ten, kdo se zasloužil
o zachovávání památek pomocí již zmíněné právní normy, byl Fridrich II.
Hessenský, protože dne 22. prosince 1779 vydal nařízení o zachování a památek a
starožitností.5
Pro památkovou péči v celoevropském kontextu byla velmi významná Velká
francouzská revoluce, která sebou přinesla, jak negativní dopady v podobě ničení
tradic a nastolení nových pořádků, zároveň ale také stála u počátku novodobé
památkové péče. ,,Základním kamenem státní památkové péče se stal francouzský
zákon z roku 1887, který byl vzorem a mnohdy i nedostižným cílem sousedním
německým státům.“6
Dalo by se říci, že celé 19. století se neslo v duchu zcela historickém, zejména
pokud jde o objevování a následné zkoumání historické hodnoty věcí obecně,
která se stala jakýmsi měřítkem pro určení vývoje kultury společnosti. I v tomto
století jsou snahy o přijetí zákonů či norem na ochranu památek, ale zaměřují se
jen na zachování historické hodnoty jako odkaz naší minulosti a vývoje.
V první polovině 20. století, tedy v období po 1. světové válce, se již mnoho
států zasloužilo o zařazení ochrany kulturních památek čili památkové péče mezi
4

Vinter, V. Úvod do teorie a dějin památkové péče. str. 10

5

Vajčner, J. Úvod do památkové péče. str. 12

6

Vajčner, J. Úvod do památkové péče. str. 13
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své právní normy, zákony a nařízení. Ke sjednocení celoevropské problematiky na
stejnou nebo alespoň velmi podobnou úroveň došlo až ke konci 20. století,
přesněji až po ukončení 2. světové války.

1.1 Památková péče

V celé mé práci je stěžejním pojmem památková péče, a proto považuji za
nezbytné, více ji specifikovat a uvést její fungování v praxi, a také co znamená
pro běžného občana.
Přesná definice dle slovníku památkové péče zní: ,,Památková péče je soustava
činností a opatření směřujících k uchování kulturních památek a k jejich
organickému začlenění do života společnosti.“ 7
Jinými slovy památková péče je ochrana kulturních památek, ale také ochrana
ostatních předmětů, jimiž jsou památkové rezervace, památkové zóny a jejich
ochranná pásma, včetně archeologického dědictví.
Jako určitý ,,nadpojem“ památkové péče lze označit státní památkovou péči,
protože v tomto označení je již specifikováno, kdo zajišťuje onu péči o kulturní
památky, je to stát. ,,Péče státu o kulturní památky zahrnuje činnosti, opatření a
rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče v souladu
se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a
vhodné společenské uplatnění památek.“8
Ochrana společně s uchováním kulturní památky se může mnohdy jevit téměř
jako protiklad k jejímu zpřístupnění společnosti, nemluvě o jejím využití.
Hlavním zájmem státní památkové péče ve vztahu ke kulturním památkám je
vyzdvihnutí jejich kulturní hodnoty a současně zabezpečit i jejich náročné
opatrování. Ovšem užívání kulturní památky, především pokud jde o nemovitou
věc, by nemělo ovlivnit konstrukci památky ani její celkový charakter a významné
rysy. Na druhou stranu je však vhodné a žádoucí otevřít ji v souladu s jejím

7

Procházka, Š. Občanské sdružení jako nástroj ochrany kulturní památky. str. 12

8

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči
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účelem široké veřejnosti, s čímž však mohou přicházet i rizika jejího opotřebení či
dokonce poškození.
Max Dvořák ve svých všeobecných pokynech pro památkovou ochranu uvádí,
že ,,všeobecné zásady památkové péče jsou tak jasné, jak jen je možno... a) co
možná udržet památku v místě jejího původního vzniku a určení, b) v jejím
nezměněném vzezření a vzhledu.“9
Státní památková péče je tím nejdůležitějším konatelem a ochráncem
kulturních památek, avšak naneštěstí při velkém počtu prohlášených památek,
které potřebují vhodné zacházení, opravu, užívání a ochranu, není v moci státu
dopřát všem kulturním památkám adekvátní péči a podporu. Z tohoto důvodu
existuje celá řada tzv. podpůrných alternativ vycházejících ze společnosti samé
v podobě různých organizací, sdružení a jiných, které na jednotlivé kulturní
památky poukazují a snaží se tím přispět k jejich záchraně.
Všechny organizace občanského sektoru v péči o památky jsou neziskovými
organizacemi a můžeme odlišit několik jejích typů: nadace, nadační fond, obecně
prospěšná společnost a občanské sdružení.1011

1.2 Stručný přehled vývoje památkové péče v českých zemích

Vývoj v oblasti uvědomování si podstaty památky a jejího následného přínosu
společnosti, pokud bude řádně ošetřena, ať už myšleno doslova nebo v právním
slova smyslu, postupoval u nás velmi podobně jako v ostatních zemích Evropy. I
u nás se začíná rýsovat určitá první podoba zákonné ochrany památek až v 18.
století.
Za zmínku jistě stojí období vlády Marie Terezie, která v rámci svých reforem
pamatovala i na oblast památek. Dvorský dekret ze dne 24. 2. 1776 a dekret ze

9

Dvořák, M. Katechismus památkové péče. str. 39

10

Procházka, Š. Občanské sdružení jako nástroj ochrany kulturní památky. str. 35

11

Jedna z prvních organizací na našem území, která se zabývala ochranou památek, je Klub za

Starou Prahou založený roku 1900 a jež tvořili přední čeští historici či vysokoškolští profesoři.
Tato organizace funguje až do dnešních dní a i já jsem použila pro tuto svou práci některé jejich
podklady a odborné stati.
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dne 5. 3. 1812 se věnovaly hlavně úpravě památek v podobě starožitností, mincí,
sošek, šperků, zbraní i náhrobních kamenů a dalších menších předmětů s kulturní
či historickou hodnotou. Všechny tyto předměty měly být zasílány ke dvoru
k odkoupení a následnému uložení a zhodnocení.12
Dle Josefa Hobzka, historika a památkáře, můžeme do historie zájmu o
památky zařadit i vlastenectví okolo národního obrození, kdy buditelé, ač
nepřímo, podnítili ve společnosti zájem i o hmotné kulturní dědictví.
První polovina 19. století se nesla ve znamení vzniku prvních orgánů a
institucí, jejichž prostřednictvím stát začal ochraňovat památky. Jako příklad
může posloužit Královská komise k zachování starožitností vzniklá roku 1807
v Dánsku. Dále například rok 1834, kdy Řecko vydalo první zákon o ochraně
památek, následovala Francie a její Komise se zaměřením na ochranu kulturního
dědictví.13
V roce 1850 v Rakousku vznikla Centrální komise pro výzkum a zachování
stavitelských památek, která sídlila ve Vídni, avšak do její působnosti spadaly i
české země. Tato komise měla za cíl především odkrytí stavebních památek a
jejich následnou ochranu či obnovu. Byla tedy zaměřena zejména na
restaurátorství, a to v duchu purismu.14
Ke konci 19. století si Rakousko-Uhersko vytvořilo velmi kvalitní síť institucí
zabývajících se ochranou památek, většinou tedy památek nemovité povahy. Až
v roce 1872 se tyto instituce začaly zabývat i památkami, které se označovaly jako
movité.
Začátek 20. století znamená pro památkovou péči zrod odborníků, kteří se
památkami zabývali a s nimi přicházejí i nové ,,objevy“ a směry. Velmi
významným a do dnešních dní uznávaným památkářem, je například Alois Riegl,
profesor vídeňské univerzity, autor několika kvalitních publikací zabývajících se
ochranou památek. Alois Riegl se však zapsal do historie památkové péče
především svým novým náhledem na památky samotné, tzv. konzervativním.
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Oproti dosavadnímu převládajícímu purismu Riegl vyzdvihoval naopak snahu o
zachování památky spolu s jejími všemi formami tak, jak se v průběhu staletí
měnila a vyvíjela, tzn. v její dochované podobě. Poukazoval také na to, že je
potřeba přistupovat ke každé památce individuálně. Celý tento jeho nový
příspěvek v rámci tehdejší rozvíjející se památkové péče se označuje jako věda
uměleckohistorická.15
Na Aloise Riegla navazoval jeho žák Max Dvořák, ze kterého se posléze stal
také profesor dějin umění na univerzitě ve Vídni. Jeho kniha Katechismus
památkové péče je dodnes velmi ceněnou a uznávanou publikací, k níž se dnešní
odborníci na památkovou péči často obracejí.16
Roku 1911 byly změněny stanovy Centrální vídeňské komise a připojil se k ní
nově Státní památkový úřad, jehož působnost sahala do všech rakouských zemí i
zemí českých.
Významným mezníkem se stal rok 1918 a zrod Československa. V témže roce
vznikl Zemský památkový úřad pro království České se sídlem v Praze, který se
stal základní organizací památkové péče pro Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko i
Podkarpatskou Rus. V roce 1920 byl Zemský památkový úřad pro království
České přejmenován na Státní úřad památkový a do jeho kompetencí spadaly
pouze Čechy. Pro Moravu a Slezsko vznikl taktéž v roce 1920 Památkový úřad
pro Moravu a Slezsko se sídlem v Brně. Na Slovensku byl v roce 1919 zřízen
Vládní komisariát pro zachování uměleckých památek na Slovensku. Podkarpatská
Rus a její památky byly spravovány referátem ministerstva školství v Užhorodě.17
K již platným normám z období vlády Rakouska-Uherska ještě náleží schválená
pravidla o vývozu a dovozu movitých památek vztahujících se svou podstatou
k území Československa.
Stále však naše republika neměla jeden kompletní zákon ošetřující památky
jako takové, zacházení s nimi, jejich schvalování, prohlašování, evidenci,
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upravení péče o ně a v neposlední řadě jejich přesné pojmenování, čili
terminologii.18
Chybějící právní norma zabývající se výhradně památkovou péčí vznikla až
roku 1958 jako Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. ,,Zákon o
kulturních památkách obsahoval zmocnění k vydávání celé řady prováděcích
předpisů, kdy k nejdůležitějším patří vyhláška MŠK č. 116/1959 Ú.1., o evidenci
kulturních památek, vyhláška MŠK č. 117/1959 Ú.1., o národních kulturních
památkách, vyhláška MŠK č. 181/1959 Ú.1., o památkových rezervacích, vyhláška
MŠK č. 118/1959 Ú.1., o památkových ochranných pásmech, a další, např. o
činnosti a organizaci krajských, okresních a místních komisí státní památkové
péče a o okresních konzervátorech a zpravodajích státní památkové péče.“19
V důvodové zprávě k tomuto zákonu je popsáno a vysvětleno na jakém základě a
proč tento Zákon č. 22/1958 Sb. vyšel a k čemu má sloužit.
V souvislosti s dalším vývojem v oblasti památkové péče byl stávající zákon
z roku 1958 překonán a roku 1987 byl přijat zákon nový, Zákon č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, který platí dosud. Co je ale velmi důležité, s ohledem na
rok 1989 a Sametovou revoluci, a následnou změnu socialistické republiky na
republiku demokratickou, bylo potřeba některé věci v zákoně upravit právě
v návaznosti na vývoj společnosti a změny právního prostředí v České republice.
Na základě toho tedy vznikaly novely, které zákon ještě průběžně upravovaly.
Současně tento zákon provádí i Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb.,
(kterou se provádí zákon ČNR č. 201987 Sb., o státní památkové péči), dále
Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., která stanovuje obsah a náležitosti
plánu území s archeologickými nálezy a Vyhláška Ministerstva kultury č.
420/2008 Sb., která stanovuje náležitosti a obsah plánu ochrany památkových
rezervací a památkových zón.20
Jedním ze základních znaků, na kterém byl postaven Zákon č. 22/1958 Sb., o
kulturních památkách, bylo, že kulturní statky, které splňovaly kritéria kulturní
památky, byly památkami ze zákona, pouze k evidenčním účelům se zapisovaly
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do státních seznamů. Jejich zápis měl tedy jen evidenční charakter. Kulturní
památka vznikala ze zákona, nikoliv jejím zápisem.
Ovšem Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ustoupil od dosavadního
pojetí kulturní památky „ze zákona“ a stanoví, že statky, resp. věci movité a
nemovité nebo jejich soubory, které splňují zákonem stanovené znaky kulturní
památky, prohlašuje Ministerstvo kultury za kulturní památky. Současně zavedl
Ústřední seznam kulturních památek, do něhož se prohlášené kulturní památky
zapisují.

(Rovněž pak stanovil, že dosavadní kulturní památky zapsané do

státních seznamů podle předchozího zákona č. 22/1958 Sb. se považují za kulturní
památky i podle tohoto zákona, což znamená, že jejich ochrana trvá i nadále podle
nové právní úpravy.)
Po revoluci v roce 1989 byly snahy o přípravu a přijetí nového zákona
upravujícího památkovou péči. V roce 2002 se dokonce návrh nového
Památkového zákona dostal až do Poslanecké sněmovny, ale bohužel nedošlo na
jeho projednání. Další pokus přišel v roce 2008, kdy byl věcný záměr
Památkového zákona předložen Vládě České republiky, avšak rovněž nebyl
projednáván. V současné době se opět pracuje na nové právní úpravě památkové
péče a péče o památkový fond (věcný záměr zákona o památkovém fondurozesláno Ministerstvem kultury do připomínkového řízení na přelomu října a
listopadu 2012).
Tendence prosadit novou verzi Památkového zákona tedy dále pokračuje a
snad se v horizontu několika let nového, aktualizovaného znění dočkáme.
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2. Definice kulturní památky a postup jejího prohlášení
Proces, při kterém se věc, ať již movité či nemovité povahy, prohlašuje za
kulturní památku, je poprvé popsán v Zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči.
Důležitým úkonem, který musel být učiněn, aby se vůbec celý tento proces dal
popsat, bylo nové vymezení přesné definice pro pojem kulturní památka. Prvního
zcela konkrétního označení se kulturní památce dostalo v historicky prvním
zákoně upravující kulturní památky na našem území, jde o již zmiňovaný zákon č.
22/1958 Sb., o kulturních památkách.
,,Kulturní památkou je statek, který je dokladem historického vývoje
společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života,
nebo jest jí dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických
souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin a
kultury.“21 V této obecné definici je snaha o pokrytí všech možných druhů a
povah, jaké kulturní památka může mít. Nejde jen o to, že kulturní památka je
něco starého či dokonce starobylého, co nám odkazuje minulost, ale kulturní
památkou může být prohlášeno i současné výtvarné dílo, architektonické dílo
nebo technický výtvor, pokud je v něm zachycen nějaký důležitý odkaz, na který
by bylo vhodné poukázat budoucím generacím. Výše zmíněná definice kulturní
památky upřednostňovala především památky povahy stavební, zejména objekty
hodnotné či bez umělecké hodnoty, tzn. buď památky architektonického vývoje,
nebo stavby s hodnotou vědní, technickou a výrobní, např. mosty, a hodnotou
historickou, která v sobě odráží kulturní tradice a vývoj, např. rodné domy, cenné
přírodní parky, archeologické nálezy, památky výtvarnictví či lidového umění a
památky vztahující se k významným událostem, osobnostem, vývoji vědy,
techniky a výroby.22
Jelikož se v novém a stále i aktuálním právním předpisu upravujícím kulturní
památky (Zákon č. 20/1987 Sb.) tyto památky prohlašují, tedy nevznikají pouze
na základě svých hodnot a označením, bylo nezbytné přesněji definovat pojem
21
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kulturní památka. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vymezuje
kulturní památku takto: ,,Za kulturní památky podle tohoto zákona prohlašuje
Ministerstvo kultury České republiky nemovité i movité věci, popřípadě jejich
soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu
a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích
schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich
hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické; b) které mají přímý
vztah k významným osobnostem a historickým událostem.“23
Na základě této novější a daleko přesnější definice, co se tedy pod pojmem
kulturní památka skrývá, se vytvořil i celý proces, kterým musí projít každá
domnělá památka, aby se stala skutečnou kulturní památkou podle Zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči.

2.1. Prohlášení věci za kulturní památku
Samotné řízení o prohlášení věci za kulturní památku je upraveno jednak v §
3 Zákona č. 20/1987 Sb. a v § 1 Vyhlášky Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., a
jednak se procesně postupuje při tomto prohlášení podle Zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Na tato ustanovení úzce navazuje i úprava Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky (v § 7 Zákona č. 20/1987 Sb. a v § 3
Vyhlášky Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., opatření Ministerstva kultury č. j.
8.265/1996), do něhož se prohlášené kulturní památky zapisují, a také Metodický
pokyn Ministerstva kultury odborným organizacím státní památkové péče
(Národní památkový ústav) pro jednotný postup posuzování a předkládání návrhů
na prohlášení věci za kulturní památku, č. j. 6.525/2000.
Navrhnout prohlášení věci za kulturní památku může jak fyzická, tak i
právnická osoba prostřednictvím podání podnětu Ministerstvu kultury. Zahájit
řízení o prohlášení věci za kulturní památku lze i z vlastního podnětu Ministerstva
kultury, které je zároveň jediným orgánem státní památkové péče v České
republice, který může prohlašovat i rušit prohlášení za kulturní památku. Podat
návrh na zrušení památkové ochrany může jen ten, kdo má na věci právní zájem,
23
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většinou se jedná o vlastníka, a také to opět může být ministerstvo samo. Po
podání návrhu na prohlášení za kulturní památku se Ministerstvo kultury obrátí na
příslušný krajský úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností, dále také na
územní pracoviště Národního památkového ústavu spolu s Regionální komisí pro
posouzení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, které zpracují svá
stanoviska. Regionální komise je tvořena odborníky z různých kulturních institucí,
například i z již zmiňovaného územního odborného pracoviště Národního
památkového ústavu. 24
Do povinné přílohy, která se přikládá k návrhu, jde-li o nemovitost, patří
situační zákres objektu do katastrální mapy s jeho fotodokumentací, která musí
být vždy po 6 měsících aktualizována, a nepovinnou, ale vítanou přílohou může
být i historická dokumentace věci.
Pokud Ministerstvo kultury po zaslání kompletního návrhu uzná, že se tímto
návrhem bude zabývat, vyrozumí o tom vlastníka, který se může k řízení
vyjadřovat a zároveň ale od té doby musí ministerstvo informovat o jakékoli
změně, která na věci nastane a také se o ní musí starat a chránit ji před
poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit i změnu jejího vlastnictví. Když
ministerstvo shledá, že věc má znaky kulturní památky, prohlásí ji za ni,
specifikuje rozsah památkové ochrany a oznámí to odborné organizaci památkové
péče, která spravuje Ústřední seznam kulturních památek. Ta ji do tohoto seznamu
zaeviduje, přidělí příslušné číslo a ohlásí rozsah památkové ochrany
katastrálnímu úřadu.25
Péče o kulturní památku, zejména ochranu před jejím ohrožením,
poškozením, znehodnocením nebo odcizením, jakož i její údržbu a obnovu je
povinen vlastník provádět na vlastní náklady, musí také o každé i jen zamýšlené
změně informovat Ministerstvo kultury.
,,Vlastník kulturní památky pochopitelně může, stejně jako vlastník jakékoliv
jiné věci, jež není památkově chráněna, převádět, přenechávat k dočasnému
užívání nebo předávat kulturní památku pro provedení obnovy, popřípadě k jiným
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účelům dalším osobám. Musí však toho, na koho věc převádí nebo komu věc
přenechává či předává, vždy uvědomit o tom, že se jedná o kulturní památku.“26
Rovněž je nezbytné, aby vlastník kulturní památky, jde-li o národní kulturní
památku nebo movitou kulturní památku, zamýšlí-li její prodej, přednostně ji
nejdříve nabídl ke koupi státu- Ministerstvu kultury.
S vlastnictvím kulturní památky se tedy vážou povinnosti pro jejího
vlastníka, ale také práva v podobě možnosti čerpat finanční prostředky například
na obnovu kulturní památky nebo také v podobě pomoci od odborníků z
Národního památkového ústavu.
,,Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova.
Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava,
rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího
prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace
budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba
nebo přestavba.“ 27
Pokud vlastník zamýšlí jakoukoliv formu obnovy kulturní památky, musí si
vyžádat závazné stanovisko orgánu Státní památkové péče a zcela přesně držet
pokynů, které jsou pro vlastníka kulturní památky v něm určené.

2.2 Další předměty ochrany památkového fondu
Zákon o státní památkové péči ztělesňuje veřejný zájem státu na ochraně
kulturního dědictví a jeho součástí, kterými jsou jednotlivé fragmenty- kulturní
památka, národní kulturní památka, památkové rezervace a památkové zóny.
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Národní kulturní památka
,,Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství
národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky
a stanoví podmínky jejich ochrany.“28
Tedy národní kulturní památka musí nést stejné znaky jako kulturní památka,
ovšem zároveň musí být její existence významná pro celou společnost, potažmo
národ. Před prohlášením věci za národní kulturní památku musí být nejdříve tato
věc již kulturní památkou.
Památková rezervace
,,Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních
památek, popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky
nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro
zabezpečení její ochrany.“29
U památkové rezervace je důležité především to, že jde o památkovou ochranu
skupiny či souboru nemovitých kulturních památek nebo výjimečnou oblast
archeologických výzkumů. ,,Pojem památkové rezervace je koncipován tak, aby
umožnil za památkovou rezervaci prohlásit skupinu nemovitých kulturních
památek v původní historické skladbě nebo významnou archeologickou lokalitu
popřípadě se zachovanými nálezy.“30
V praxi si tedy můžeme představit, že památkovou rezervací se prohlašují
zejména historická centra měst, tedy například náměstí, kde jsou vedle sebe
neobyčejné architektonické stavby, a narušením jednoho prvku z celého tohoto
souboru staveb bychom přišli o celý cenný historický odkaz.
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Zídek, M., Klusoň, J. Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem.

str. 18
29

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

30

Důvodová zpráva k zákonu č. 20/1987, K § 5

21

Památková zóny
,,Území sídelního tvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek,
historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní
hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit za
památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.“31
Pojem památková zóna je pojmem poměrně novým, byl totiž definován až
v Zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozdíl mezi památkovou
rezervací a památkovou zónou je především v tom, že památkovou rezervací je
prohlášen soubor nemovitých kulturních památek, zatímco v památkové zóně
nemusejí být všechny nemovité kulturní památky nutně prohlášeny kulturními
památkami či dokonce nemusí jít o nemovité předměty památkové ochrany, ale
může se jednat i o krajinné celky.
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3. Usedlost Cibulka v historickém kontextu
V této části práce se budu již věnovat své vybrané kulturní památce, usedlosti
Cibulka, a jejímu vývoji a faktory, které ji od jejího počátku ovlivňovaly.
Usedlost Cibulka s přesnou adresou, U Cibulky čp. 118, Praha 5 se nachází
v dnešní čtvrti nazývané Košíře. Ovšem Košíře byla dříve malá ves za hradbami
Prahy, která celá patřila ženskému benediktinskému klášteru sv. Jiří, a zmínky o
ní jsou již z 12. století, konkrétněji první záznamy hovoří o roce 1185, kdy se o
Košířích poprvé píše v listině z téhož roku, kterou vydal kníže Fridrich I. (Bedřich
I.) z podnětu své ženy Alžběty Uherské. V této listině je potvrzeno, že kněžna
oddělila od svého majetku v Košířích několik pozemků a spolu s dvorcem, který
se tu nacházel, je darovala cisterciáckému klášteru v Plastech.32 Osada Košíře
dostala svůj název nejspíše podle tzv. kosařů či kosierů, kteří zde bydleli a kteří
tzv. kosířem, což je zahnutý srp či nůž, řezali různé proutí, jež rostlo v blízkosti
Motolského nebo Košířského potoka, a vyráběli z něj košíky a další předměty.33
Košíře a další vsi jako například Jinonice, Butovice, Motol atd. byly středověkého
původu. ,,Pro všechny vsi představovaly pozemkovou vrchnost významné církevní
instituce- mezi nimi nalézáme vyšehradské probošství, benediktinky u sv. Jiří,
cisterciáky v Plasích a na Zbraslavi, premonstráty na Strahově.“34 Skutečnost, že
v podstatě celá jedna oblast byla od královny Elišky roku 1312 rozčleněna na
usedlosti35 a majetkově rozdělena mezi více majitelů, vlastníků, přispělo k její
pozdější celkové nejednotnosti a nesoudržnosti.
To, že první písemný záznam o Košířích pochází až z 12. století ovšem
neznamená, že tato oblast nebyla osídlena již v dobách pravěku. Díky
archeologickým nálezům v podobě kostrových pohřebišť a různých bronzových
předmětů, které byly učiněny při příležitosti stavění České západní dráhy roku
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Pelzbauerová, V. Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů. str. 139
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1861, dnes již s jistotou víme, že smíchovská oblast, do které patří právě i Košíře,
byla obydlena již za dávných dob.36
Významným obdobím pro území Košíř byla vláda Karla IV., tedy 14. století.
Ten listinou z roku 1358 nařídil, aby se na stráních a pustých místech v okolí
pražských hradeb začala vysazovat vinná réva37, která pocházela ze zemí
rakouských, německých a francouzských, a stanovil zároveň zvláštní viničné
právo a ochranu hospodaření vinic.38 Spolu se zakládáním vinic i přímo souvisel
vznik tzv. dvorců, dvorů či statků v této oblasti.
Ve 14. století již tedy existoval dvorec, a to přímo na místě dnešní usedlosti
Cibulka. O vlastníkovi dvorce víme, že jím byl pražský měšťan Staroměstský Náz
pocházející původem z Kutné hory, který přijal měšťanské právo roku 1371, a jež
byl kuchyňským písařem císaře Karla IV.39
Po období rozkvětu vinic přišlo 15. století a s ním spojené husitské války,
které k dalšímu rozvoji rozhodně nepřispěly. Ba naopak. Vinice byly pleněny a na
mnoha místech de facto zmizely.
Vrchnostenské rozčlenění celé smíchovské oblasti, jak již bylo popisováno
výše, bylo husity zjednodušeno. Majetky byly církevním řádům zkonfiskovány a
předány jednomu jedinému vlastníkovi, Starému městu pražskému. Část Košíř
zůstala jako majetek panovníků, kteří měli již několik století v Košířích svůj dvůr.
Tento dvůr předal Václav IV. roku 1417 pod správu svému věrnému příteli

36
37

Pauly, J. Památník města Smíchova. str. 13
K zakládání vinic v bezprostředním okolí Prahy vedla panovníka Karla IV. skutečnost, že

s rozšířením křesťanství na našem území bylo potřeba vinné révy především kvůli spotřebě
velkého objemu vína při bohoslužbách. Celkovou správu měl na starosti perkmistr a jeho úředníci,
kteří dohlíželi na vinice a jejich vysazování, také pomáhal s právními věcmi týkajícími se právě
vinic, např. převody aj. Za husitských válek však byly pravomoci perkmistra značně zredukovány
a od roku 1547 král Ferdinand I. ustanovil, že perkmistra bude volit on, z titulu krále, a bude při
volbě vybírat z měšťanů Starého města. Srov. Lašťovková, B. Pražské usedlosti. str. 7, 8, 9,
Veselý, J. Prahou tisíciletou z dávna i dneška. str. 296
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Voksovi z Valdštejna, a jelikož k němu měli husité vřelý vztah, díky jeho
kontaktům se zahraničím, především se přes něj k nám dostávala díla reformátora
Johna Wycliffa, darovali mu v Košířích ještě jeden dvorec, který zkonfiskovali
Názovi40, tehdejšímu majiteli.41
Když skončila éra husitství, začala obroda vinic, které se poměrně rychle
vrátily do původního stavu. Nejen, že renesance vinic dopadla velmi dobře, ale dá
se hovořit o zlatém věku vinic na našem území.
Spolu s vinicemi totiž začaly vznikat i první tzv. viničné usedlosti, které
patřily především správcům, které se o vinice starali. Mezi viničnými usedlostmi
se ale začaly budovat i usedlosti ve stylu ,,odpočinkových“ či ,,letních“ sídel
pražské měšťanské vrstvy. Jednalo se především o pražské měšťanské rodiny a
šlechtické rody z okruhu okolo Rudolfa II.
16. století bylo ve znamení neustálého střídání majitelů bývalého názovského
dvorce. V roce 1534 patřil tento dvůr Mikuláši Šorfovi ze Štiřína. Roku 1556 jej
koupil další soukromník Adam Myslík z Hyršova, novoměstský patricij. Rok
1599 je velmi významným datem v celé historii dnešní usedlosti Cibulka, neboť
právě v tomto roce si tehdejší košířský dvorec koupili Cibulkovští z Veleslavína,
po nichž se objekt jmenuje do dnešních dnů.42
Názvy usedlostí, které se nachází v okolí Smíchova i Košíř, pocházejí nejvíce
z období 16. století, kdy se dvorce či usedlosti pojmenovávali právě podle
tehdejších majitelů vinic, zahrad, sadů, popřípadě i polností. Vedle Cibulky se tak
jedná například i o Bertramku, Hybšmonku, Paliárku, Turbovou a mnoho
dalších.43
Po bitvě na Bílé hoře a za třicetileté války košířské vinice trpěly.
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Když skončily husitské bouře, projevil Dr. Náz zájem opět obývat svůj košířský dvorec. Po

neúspěšné žádosti u císaře Zikmunda jeho bratr, Jindřich Náz, dvorec obsadil. O dvorec se však
hlásili i příbuzní Voksy z Valdštejna, nakonec musel zasáhnout samotný Jiří z Poděbrad, který
dvorec přisoudil Vaňku Valečovskému z Kněžmostu, jenž byl příbuzným Voksy z Valdštejna.
Srov. Pelzbauerová, V. Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů. str. 140
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Třicetiletá válka odehrávající se v 17. století znamenala pro vinice v okolí
Prahy začátek jejich konce, neboť byly velmi zničené vlivem válečného stavu a
neustálého obléhání Prahy.
Nejvíce roku 1648, kdy Švédi právě na těchto vinicích zbudovali svůj hlavní
stan.44 S tím byl také spojený úbytek obyvatelstva, jeho nezájem o pěstování vína
a v neposlední řadě i nedostatek pracovní síly, která dříve na vinicích
vypomáhala. ,,Do počátku 18. století klesl jejich počet na čtvrtinu oproti
předbělohorskému stavu. Část vinic byla zrušena i při výstavbě barokního
opevnění Prahy na počátku 18. století.“4517. století, nejvíce tedy jeho druhá
polovina byla ve znamení přeměny vinic na sady a pole pro pěstování zeleniny či
obilí.
V roce 1683 koupil rozsáhlý statek Jinonice, jehož součástí se staly i Košíře
spolu se Smíchovem a Butovicemi, kníže Jan Ad. Schwarzenberg.46
Roku 1681 zakoupil usedlost Cibulka, která ovšem díky všem vnějším
vlivům provázejícím třicetiletou válku byla značně zničená, profesor pražské
univerzity Johann Georg von Funcke. Tehdy se Cibulka skládala ze samotné
vinice, ovocných zahrad, malého úseku pole, dvou vinných malých domů, kůlny a
žumpy. Von Funcke k Cibulce přikoupil ještě další okolní polnosti, nechal vysadit
ovocnou alej, postavit obytnou budovu a další hospodářské domy, sýpky, chlévy,
konírny.47 Dalším majitelem, kterého je vhodné zmínit v souvislosti s prosperující
Cibulkou, je pokladník královského berního úřadu Karel Schonfelder, který
Cibulku koupil v roce 1699, a který opět zvětšil rozlohu pozemků náležící
Cibulce, a to díky přikoupení dalších pozemků.48 V roce 1713 se Cibulka skládala
z 10 strychů vinic, 5 strychů zahrad a 34 strychů polí.49
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Roku 1725 je po smrti Schonfelderovských jejich majetek, dvorec spolu
s pozemky, prodán za 4000 zlatých Salomonu Bernardu Siegertovi a jeho choti
Veronice Terezii.50
Následující majitel vlastnil Cibulku od roku 1758 a byl jím nejvyšší pražský
purkrabí Filip hrabě Krakovský z Kolovrat.51 Usedlost poté vždy patřila úřadu
nejvyššího purkrabího a staral se o ni celý purkrabský úřad.52
V 18. století bylo pro okolí Prahy typické její majetkové rozdrobení a
nejednotnost. Košíře, ne celé, ale jejich převážná část, v této době patří k panství
nejvyššího purkrabství.
V polovině 18. století se k Cibulce připojila ještě vinice Suchánka, která
tvořila nejvýchodnější úsek celého statku Cibulka.
Přestože vlivem vojenských operací vinice chátraly a jejich stav se horšil, i
nadále si však udržely své kladné stránky, které se zanedlouho začaly velmi
významně projevovat. Jednalo se především o nový rozvoj v podobě skupování
tzv. viničných či poddanských usedlostí pražskými měšťany. Již tenkrát byla tato
lokalita atraktivní proto, že přinášela venkovský klid a přitom byla nedaleko
centra města. U usedlostí se začaly zbudovávat i altánky, zahrady či letohrádky.
Ovšem 18. století, zejména mezi lety 1741-1744, byl opět ve znamení bojů a
nepokojů, tentokrát jako Sedmiletá válka. Praha byla obléhána, ostřelována a na
vinicích vznikaly dělostřelecké tábory, které pustošily celou tuto krajinu.53
Nejhorším obdobím pro celou oblast Košíř byl rok 1742, kdy spojená vojska
francouzská, bavorská a saská celé Košíře vypálila.54 Po konci Sedmileté války už
v podstatě nebylo, kde vinnou révu pěstovat, usedlosti byly zničeny a exkluzivita
,,příměstského“ venkova byla takřka nulová.55 Postupná obnova ale začala velmi
záhy po ukončení válečných konfliktů. Sice již nebylo tak populární pěstování
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vína, nicméně cestu do Košíř si opět našli bohatí pražští měšťané, kteří začali
s přestavbami původních viničných usedlostí, kterým teď již zůstalo jen
pojmenování, nikoliv však účel stavby. Zánik vinic pokračoval až do druhé
poloviny 19. století. Na počátku 20. století již existovaly pouze dvě vinice v okolí
Prahy, a to Trója a Grobovka.
,,Devatenácté století přineslo čilý stavební ruch. Tomuto vývoji se nevyhnuly
ani některé usedlosti a stávaly se sídlem menších podniků, provozoven, cihelen a
dílen, a to nejen spojených se stavebnictvím, ale i s potravinářským průmyslem.
Kolem poloviny 19. století bylo však celé pražské okolí stále ještě poseto do
několikakilometrové vzdálenosti více než dvěma stovkami usedlostí, mlýnů,
výletních hostinců a samot, obklopených zbytky vinic, sadů a zahrad.“56
3.1. Vrchol Cibulky- éra Thun-Hohensteinů
Pro usedlost Cibulka je počátek 19. století velmi důležitý, neboť konkrétně
20. května roku 1817 koupil tehdejší statek ,,téměř sedmdesátiletý Leopold ThunHohenstein, biskup a poslední vladař sekularizovaného knížectví pasovského.“57
Leopold Leonard Thun pochází z tyrolského hraběcího rodu ThunHohensteinů, o nichž jsou první zmínky již z 12. století. V 15. století se rod
rozdělil na několik větví. Pro Čechy je však významná větev castel-brughierská,
protože Kryštof Šimon Thun58 patřící do této větve, zde získal vlivem konfiskací
po bitvě na Bílé hoře velké množství pozemků a majetků.59
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Počátek 18. století znamenal další dělení rodu. Česká část Thun-Hohensteinů
se rozpadla na větev kláštereckou, děčínskou, poběžovicko-benátskou a
choltickou, s tím, že s prvními dvěma větvemi se nejvíce setkáváme v českých
dějinách.60
Leopold Leonard hrabě Thun se narodil v thunském rodovém paláci U
železných dveří, na Malé Straně,61 a byl pokřtěn 17. dubna roku 1748 pozdějším
pražským arcibiskupem Antonínem Petrem Příchovským.62 Byl již čtvrtým synem
hraběte Jana Josefa Antonína Thuna, ,,císařského královského komořího a pána
všech tří thunských majorátů, děčínského, kláštereckého a choltického, a jeho
manželky Marie Kristýny rozené hraběnky z Hohenzollernu.“63
Leopold Leonard Thun byl předurčen k duchovní dráze, roku 1772 byl
vysvěcen biskupem Valdštejnem. Díky svému urozenému původu nebylo pochyb,
že jeho duchovní kariéra bude velmi bohatá, tedy záhy se stal v pasově
kanovníkem64, poté kapitulním proboštěm65 a sufragánem66 svého strýce,
tehdejšího knížete-biskupa Tomáše hrabě Thuna.67 Po jeho smrti roku 1796 se stal
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Leopold Leonard se narodil v Děčíně, je informace mylná. Tuto chybnou skutečnost podává
například i Zdeněk Wirth, přední český historik, neboť ve svém článku v Ochraně památek z roku
1967 uvádí, že se tento významný majitel Cibulky z rodu Thun-Hohensteinů narodil na děčínském
zámečku. Srov. Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední
pracoviště) str. 4, 33, Wirth, Z. Cibulka. In: Ochrana památek 1957. str. 24
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Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště). str. 4
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Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště). str. 4, 5
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kanovník- duchovní, který příslušel ke katedrální kapitule nebo kapitulnímu chrámu Srov.

http://www.iencyklopedie.cz/
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kapitulní probošť- círk. a) představený a první hodnostář kapituly. b) někdy titul faráře v nějak

významném kostele, př. historicky významném apod. Srov. Klimeš, L. Slovník cizích slov. str. 559
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sufragán- círk. a) biskup stojící v čele jedné z diecézí provincie, b) biskup pomáhající v rozlehlé

diecézi residenčnímu biskupovi (tj. stojícímu v čele diecéze), pomocný= světící biskup. Srov.
Klimeš, L. Slovník cizích slov. str. 689
67

Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště). str. 5
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Leopold jako biskup držitelem samostatného knížectví pasovského.68 Jeho
panování můžeme označit téměř za osvícenské, neboť například nechal zrušit trest
smrti, který byl v té době naprosto běžný, velmi se angažoval v podpoře vědy,
umění, zdravotnictví a hospodářské ekonomice.
Roku 1802 byl Thun díky sekularizaci, která probíhala vlivem francouzských
válek, zbaven vlády a rok poté se vrací s roční penzí 50 000 zlatých do Čech,
nejdříve do Děčína a poté do Prahy.69
Jak již bylo zmíněno, v roce 1817 Leopold Leonard Thun kupuje Cibulku a
usazuje se v těsné blízkosti Prahy.70 Hned po koupi objektu začal nový majitel
s přestavbami a rozsáhlými úpravami usedlosti. Prameny uvádějí, že ,,sama
stavební parcela zaujímala jednu setinu celkové výměry usedlosti o rozloze 58
hektarů.“71
Výsledkem rekonstrukce a budování bylo nové honosné sídlo, spíše okázalá
villegiatura72, kterou tvořil hospodářský dvůr s obytnými staveními skládajícími
se ze severního patrového křídla, s nímž pravoúhle sousedí východní přízemní
křídlo s věžičkou. Ve svahu stojí východní a západní hospodářské stavení, ke
kterým jsou z obou stran přistavěny stodoly. Na západ od obytné části je postaven
dům zahradníka, a mezi těmito dvěma budovami je další vjezd s bránou do celého
objektu.73 Dále nechal Thun vytvořit nový rozsáhlý anglický park s klasicistními,
romantickými a exotickými prvky jako například čínský pavilon, v horní části
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Heroutová, M., Líbal, D., Novosadová, O., Rulc, O. Stavebně historický průzkum, usedlost

Cibulka čp. 118, str. 6 (nepublikováno, uloženo na NPÚ, ústřední pracoviště)
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Heroutová, M., Líbal, D., Novosadová, O., Rulc, O. Stavebně historický průzkum, usedlost

Cibulka čp. 118. str. 6 (nepublikováno, uloženo na NPÚ, ústřední pracoviště)
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Leopold Leonard Thun koupil Cibulku 20. května 1817 za 112 000 zlatých od paní Alžběty

Seidlové a jejích společníků Arnošta a Františka Obstů. Srov. Petrovský, V. Cibulka
(nepublikováno, uloženo na NPÚ, ústřední pracoviště). str. 9
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Staňková, J., Hurin, M., Staněk, J. Pražské zámky, zámečky a usedlosti. str. 32
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villegiatura- letní sídlo
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Heroutová, M., Líbal, D., Novosadová, O., Rulc, O. Stavebně historický průzkum, usedlost

Cibulka čp. 118. str. 17, 58 (nepublikováno, uloženo na NPÚ, ústřední pracoviště)
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zahrady menší vstupní pavilonky, altány, zmenšeninu antického chrámu,
rozhlednu v podobě zříceniny a poustevnu s dvěma sochami poustevníků.
Hlavní obytná budova, kterou nechal biskup Thun přestavět do podoby
empírového zámečku, se skládá ze dvou křídel, severního a východního, a nachází
se na severovýchodní straně dvora. Východní část severního křídla je přízemní,
západní patrová74, a to díky svažitému terénu. Na fasádě západní části severního
křídla je balkonek, jež má mřížové zábradlí a tvoří ho hranolové tyčky, které jsou
na jednom konci spojené lomenými obloučky a na konci u podlahy jsou
zakončeny přesahujícími polokroužky.75 Na severní křídlo navazuje v pravém
úhlu křídlo východní. Průčelí severního křídla do dvora je patnáctiosé, dvorní
průčelí východní křídla je devítiosé. Východní křídlo má ve střeše věž s lucernou
a hodinami76, která má cibulovitý tvar. 77 Pod touto vížkou je také poměrně široký
vjezd se zakulacenou bránou do objektu usedlosti, jež tvořila dvoudílná svlaková
vrata78, na nichž byl ve dvou třetinách vyobrazen klasicistní motiv slunce a od
horní třetiny byl oddělen profilovou římsou.79 Obě křídla byla podsklepena, avšak
vchod do jednotlivých sklepních místností byl z různých stran. Střechy byly dříve
74

V patře se nacházejí sluneční hodiny, které zhotovil Jan Engelbrecht z Berouna. Číselník hodin

byl vytvořen pro poloorlojní hodiny vyznačené římskými číslicemi na stuze, která zároveň tvořila
rám. Kromě hodinových přímek, obsahovaly i přímky čtvrt a půlhodin. Polos, podepřený krátkou
tyčkou, nesl v horní části kruhový prstenec, jehož prstenec ukazoval zodiální rovnoběžky. V roce
1961, kdy byla provedena obnova fasády, mělo dojít i k restaurování slunečních hodin. Srov.
Polák, B. Staropražské sluneční hodiny. str. 54, 56
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Cibulka čp. 118. str. 35 (nepublikováno, uloženo na NPÚ, ústřední pracoviště)
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Hodiny na věži vyrobil a následně namontoval v roce 1818 hodinář Matyáš Lehotský za 871

zlatých. Srov. Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední
pracoviště). str. 12
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Pospíchalová, Z. Evidenční list nemovité kulturní památky čp. 118 Praha 5,

U Cibulky. (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ)
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Svlaková konstrukce křídlových dveří je založená na ztužení křídla ze svisle kladených desek

tzv. svlaky, což jsou příčně položené prvky hříbkovitého tvaru, které provazují desky tím, že se
zarazí do odpovídající drážky, vybrané ne jejich rubové straně. Svlaková konstrukce vrat byla
dříve velmi oblíbenou pro svou tuhost a pevnost. Srov. http://www.lidova-architektura.cz/
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šindelové, dnes je severní křídlo pokryto eternitem a východní kryjí tašky
bobrovky.80
To, jaké přesně místnosti obýval Leopold Leonard Thun, nám není známo.
Nedochovaly se žádné přesné písemné záznamy o této skutečnosti. Dá se však
předpokládat, že tento majitel obýval první patro západní části severního křídla,
tedy přesněji tu část, kde je onen balkonek, který měla údajně chránit před
slunečními paprsky jakási stříška.81
Kromě obytných budov byla v areálu usedlosti Cibulka postavena i
hospodářská stavení. Jeden hospodářský objekt se nachází ve východní části dvora
a skládá se ze dvou objektů. Jedna budova, někdejší stodola, je přistavěna svou
kratší částí k terase dvora. K této stodole přiléhá další dům, dříve zřejmě
špýchar82. V prostoru okolo obou rohů této stavby byly biskupem Thunem
zbudovány zděné tzv. psí boudy83 stojící na hranolových podezdívkách.84 Západní
hospodářská budova opět sestává ze dvou objektů. K prvnímu objektu, horní
stodole, přiléhá stavení, které má obdélný tvar. Její valbová střecha je v dnešních
dnech kryta taškami. Ve výklenku v severní fasádě, který zároveň tvoří prostřední
díl, je osazena kamenná kašna s konchou (specifický tvar kulové klenby), jejíž
plochu tvoří velká mušle. Vnitřní plocha kašny, jež byla přímo ve fasádě domu,
byla zdobena perlovcem85 a vejcovcem86, po stranách zdobeno pilastry a uprostřed
nad kašnou se vyjímal reliéfní květ.87
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Pospíchalová, Z. Evidenční list nemovité kulturní památky čp. 118 Praha 5, U Cibulky.

(nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ)
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Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště). str. 12
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špýchar- objekt sloužící k uskladnění potravin či jiných produktů ke konzumaci
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Jedná se o dvě dvoupatrové zděné stavbičky, jejichž druhé podlaží po celém obvodu ustupuje.

Boudy mají polygonálním půdorys. Nad jednoduchou římsou je střecha ve tvaru jehlanu. Srov.
Evidenční list nemovité kulturní památky čp. 118 Praha 5, U Cibulky, zpracovala: Pospíchalová Z.
26. 7. 2007 (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ)
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Cibulka čp. 118. str. 41 (nepublikováno, uloženo na NPÚ, ústřední pracoviště)
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Perlovec neboli astragal, jedná se o ornament z navlečených perel kulovitého tvaru, který vznikl

už v době antiky a u nás byl běžný od renesance. Srov. http://www.pametihodnosti.cz/
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Vejcovec (dříve vaječník) je pásový ornament iónského původu, v němž se vejcovité tvary

střídají s tvary s hroty. Srov. http://pametihodnosti.cz/
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Jednodušší přízemní stavba na obdélníkovém půdorysu stojící vedle brány do
usedlosti se označuje jako domek zahradníka či zahradnický domek. Opět kvůli
svažitosti terénu je budova z jedné strany přízemní a z druhé patrová, jak kopíruje
svah. Velmi zajímavým a historicky cenným dělá tento zahradnický domek
plastická postava, jež se nachází ve výklenku, v patře, a jež je dílem sochaře
Václava Nedomy. Jde o kamennou postavu zahradníka88, který jakoby vyhlíží
z okna, výklenku.89
V areálu parku se též nacházela umělá jeskyně s potůčkem a také již výše
zmíněná romantická napodobenina zříceniny středověkého hradu, která stála
severně od usedlosti. Byly zde též naznačeny zbytky nádvoří.90 U této zříceniny
stál rytíř, který měl v sobě zabudovaný skrytý mechanismus a pokud se zatáhlo za
páku, rytíř v brnění se dal do trhavého pohybu a způsoboval tak hrůzu především
u dětských návštěvníků.91 Zřícenina hradu fungovala již od svého počátku jako
rozhledna, vyhlídková věž, také je evidována jako nejstarší na celém území
hlavního města Prahy. Vyhlídková věž má půdorys ve tvaru čtverce, je vytvořena
z kamene a její výška je 13 metrů. Kolem věže jsou vybudovány umělé hradby,
které nesly přízvisko Dantovo peklo92. Vedle věže je budova hájovny, která
představuje opět romantický sloh s některými pseudogotickými prvky.
Hájovna je přízemní stavba na obdélníkovém půdorysu, jejíž stěny člení
jednotlivé polosloupky. Na jedné straně vrcholí stavba atikou s cimbuřím.93
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Pospíchalová, Z. Evidenční list nemovité kulturní památky čp. 118 Praha 5, U Cibulky.

(nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště)
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Zmenšenina antického chrámu, nacházející se poblíž usedlosti v přilehlém
lesoparku, představuje Dianin chrámek, před kterým byla socha samotné bohyně
lovu.94 Chrám byl zbudován ze dřeva.95
Čínský pavilon je osmiboká dvoupatrová budova, jejíž tvar připomíná pagodu
a jež je umístěna západně od usedlosti. Do glorietu se vcházelo zelenými
dvoukřídlými dveřmi. Přízemí bývalo vyzdobeno zrcadly a lustrem ze skleněných
perel. Do druhého patra se stoupalo po dvouramenném vřetenovém schodišti.
Druhé patro bylo opět bohatě zdobeno zrcadly se svícny, skleněným lustrem,
stolky a sedátky natřenými perlovou šedí. Po okrajích prohnuté šindelové střechy
viselo 48 skleněných zvonků, které ve větru cinkaly.96 Čínský pavilon měl na své
střeše jedinečnou postavu Číňana držícího deštník. Originál této figurky je nyní
v depozitáři Muzea hlavního města Prahy. Číňan s deštníkem je vytepán z mědi a
díky lopatkám v jeho základu se při působení větru taktéž otáčel. 97
Romantickou tečkou celého parku byla bezesporu budova poustevny, která se
nacházela mimo centrální areál anglického parku, byla tak trochu stranou.
Předlohou pro Thunovu poustevnu byla poustevna nacházející se v Sasku,
v Meiningenu. Jako každý objekt v areálu usedlosti Cibulka i poustevna měla své
specifikum, byly jím dvě sochy poustevníků, které byly vyrobeny v dílně Václava
Nedomy. Jelikož se usedlost i její přilehlé okolí přeměňovalo k obrazu nového
majitele- Thun-Hohensteina, bylo logické, že sochy budou opět s nějakým
mechanismem, ovšem není již přesně známo, jakými pohyby sochy disponovaly,
neboť prameny se v této otázce rozcházejí. Jisté ale je, že jedna ze soch ležela na
slaměném lůžku uvnitř poustevny a druhá stála či seděla u vchodu a údajně měla
udělovat kolemjdoucím požehnání.98
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Socha Diany se psy je situovaná na jižní hranici parku, kousek nad jezírkem. Socha byla dříve

umístěná do antického klasického šestisloupového monopteru, který se však v roce 1959 zřítil.
V dnešní době stojí socha na rozbité dlažbě. Plastika sochy je utvořena v rokokovém stylu.
Velikost celé sochy je 200 cm.
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V zahradě bylo také rozmístěno velké množství soch a plastik, které údajně
pocházely z Práchnerovy, Malínského, Nedomovy či Berglovy dílny. Ovšem
existuje i několik plastik, u kterých je autor zcela neznámý.
Josef Bergler99, jehož žákem byl Václav Práchner, prokazatelně vytvořil
podklady, podle kterých se zhotovily plastiky Zahradníka, Podomníka a Chrliče,
jež se vyskytovaly v areálu usedlosti Cibulka a jež se dříve neprávem přisuzovaly
Josefu Malínskému.100
Václav Práchner je autorem stély, jež se nacházela v soukromé biskupově
zahradě. Tzv. Prachnerova stéla101 pochází z roku 1820 a údajně byla vytvořena
na návrh výše zmíněného Josefa Berglera.
Sochař Václav Nedoma je prokázaným autorem busty Zahradníka, jež se
nachází ve zmiňovaném zahradníkově domku. Toto autorství je potvrzeno účetní
položkou z roku 1819, která Nedomovi za plastiku přiznává 50 zl stříbra.102
Josefu Malínskému se postupem času přestalo připisovat jakékoliv autorství
soch či plastik, kterými si biskup Thun nechal zkrášlit svou usedlost a přiléhající
park.103
Celkový obraz Cibulky dotvářely nejen různé klasicistní sochy rozmístěné po
celém přilehlém anglickém parku jako například socha boha Jupitera umístěná u
studánky, Škrtič čekající na zvídavé návštěvníky v Dantově pekle, sošky čtyř
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Josefa Berglera, ředitele malířské akademie, poznal biskup již dříve, když žil v Pasově. Roku

1796 si od něj Leopold Thun nechal zhotovit svůj první portrét. Srov. Wirth, Z. Cibulka. In:
Ochrana památek 1957. str. 26
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končí koulí s hrotem, jež nese nápis ,, Omnia tempus habent“, tedy ,,Všechno má svůj čas“. Srov.
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str. 222, Petrovský, V. Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště).
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Číňanů104 rozmístěné na vyhlídkové terase, dále také kamenný Kerberos nebo
pamětní sloup sloužící jako upomínka vážené návštěvy císaře Františka I., která
proběhla 9. června roku 1824, ale také mechanické dřevěné loutky ukryté
v přírodě obklopující Cibulku. Mezi tyto předměty se dá počítat i rys ze dřeva,
který se ukrýval v korunách stromů, ale bohužel se do dnešních dnů nedochoval.
K významným dochovaným sochařským skvostům Cibulky bezesporu patří
sousoší svatého Jana Nepomuckého, které je umístěno hned u hlavní vchodové
brány do areálu Cibulky. Jedinečnost této plastiky tkví také v tom, že se jedná o
jedinou sakrální sochu na Cibulce, neboť žádná další socha či jiný prvek, který byl
na usedlosti, církevní podtext nenesl. Sousoší je signováno Václavem Nedomou,
který jej dokončil v roce 1818, a v témže roce již byla socha umístěna na svou
nynější pozici u příjezdové brány. Socha samotná se skládá z erbu ThunaHohensteina, který je umístěn v čele podstavce, na kterém je socha svatého Jana
Nepomuckého. V boku podstavce jsou vytesána modlitební klekátka ozdobená
reliéfy ze světcova života. Dříve na celé sousoší navazovaly cesty, které vedly do
různých částí celé usedlosti a toto sousoší se tedy dalo označit i za jakýsi hlavní či
orientační bod.105
Pro úplnost bych ještě ráda uvedla, že Thun-Hohenstein při vybudování nové
Cibulky rozdělil celý komplex do tří zahrad, které na sebe nenásilně navazovaly.
Jednu část tvořila i jeho soukromá zahrada, která těsně navazovala na obytnou
část usedlosti. Druhá zahradní část náležela k domku zahradníka a nacházel se tam
kupříkladu skleník. Zaručeně nejcennější a nejrozsáhlejší je však třetí část, která
byla určena pro širokou veřejnost, jíž dominovala romantická idea staveb i
celkových úprav.
Biskup pasovský, hrabě Thun, zemřel 23. října roku 1826.106 Ve své závěti
pak ustanovil jako dědice usedlosti Cibulka svého prasynovce Josefa Matyáše,
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královehradeckého do německého jazyka.107
Dále do své závěti Thun-Hohenstein zařadil i přání být pochován na
pražském Malostranském hřbitově, kde mu prasynovec nechal vybudovat
pompézní náhrobek, který mu podle návrhu Josefa Berglera zhotovil Václav
Práchner.108
Právoplatný dědic Cibulky o ní však nejevil příliš zájem, neboť vlastnil ještě
několik dalších usedlostí a panství, a také většinu času pobýval přímo v Praze, což
se samozřejmě na stavu usedlosti začalo rychle projevovat.
Velkým negativem, který si usedlost nesla, bylo náročné financování s téměř
nulovou návratností. To se projevovalo na celkovém stavu celé usedlosti a
přilehlých objektů, a proto se z pramenů dozvídáme, že již od 30. let 19. století
Cibulka začala chátrat.
Za jediný tehdejší podnikatelský záměr se dá považovat snaha o pronájem
obytných budov bohatým měšťanským rodinám, které do areálu přijížděly za
účelem relaxace a odpočinku. Šlo tedy o jakési letní pobyty. Mezi osobnostmi,
které si Cibulku pronajali, byli například profesor dr. Volkmann, baronka
Helversenová či rodina Ferdinanda Náprstka. Také byl zájem o pronajmutí
hájovny spolu s honitbou, o tu projevoval dlouhá léta zájem kníže Kinský. Ovšem
pronájem obytných objektů v letní sezóně rozhodně nevydělal na opravy či jen
pouhopouhé udržení stavu usedlosti, a tak v roce 1884 Thunové prodávají
usedlost Cibulku i s přilehlými pozemky a budovami pražskému advokátovi dr.
Robertu Polákovi. Tím ovšem výčet majitelů rozhodně nekončí, neustále se
střídali, snažili se na Cibulce zbohatnout, a když zjistili, že to není ekonomicky
výhodné, ihned se jí zbavovali.109

biskupa se jen sotva dá pochybovat poté, co ve své závěti pamatoval i na své služebnictvo a
veškerý personál, který s ním v Cibulce pobýval. Všem zajistil nemalé renty. Srov. Petrovský, V.
Cibulka (nepublikováno, uloženo v archivu NPÚ, ústřední pracoviště). str. 28, 29
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Veřejnosti se postup jednotlivých vlastníků a jejich neustálá obměna nelíbily,
a proto roku 1922 pražská obec usedlost i s celým areálem, který měl 58 ha,
odkoupila za 1 100 000 Kč od statkáře Josefa Hyrosse.110
Do nového vlastnictví Cibulky, která teď patřila Praze jako obci, se vkládaly
velké naděje, ale bohužel ani tímto krokem se nezabránilo postupující devastaci
viniční usedlosti. Chátraly budovy, předměty umístěné v parku i celý komplex.
Malé oživení a lehká revitalizace přišly po druhé světové válce, kdy se
využila euforie a radost z pádu Hitlerovy říše. Začalo se s opravami jednotlivých
budov, úpravou lesoparku i dílčími restaurátorskými počiny. Ale ani tyto snahy
dlouho nevydržely a úpadek usedlosti dále pokračoval a co bylo opraveno, se
znovu poničilo. Ke zkáze Cibulky pomohlo i její násilné rozdělení kvůli
železniční trati, která zde byla vybudována.111
S nástupem komunistického režimu v naší zemi devastace jedinečného
komplexu Cibulky neutuchala. Naopak. Dokonce začalo docházet i ke krádežím, a
to především velmi cenných soch či předmětů umístěných v parku. Přelom 50. a
60. let byl pak ve znamení hrůzy místních obyvatel, neboť se počítalo s výstavbou
areálu, jehož součástí měla být 26 metrů vysoká věž s rozjezdem pro lyžařské
skoky, a celý tento komplex měl sloužit pro letní trénink zimních sportů.112
K tomuto projektu ale nakonec nedošlo a dokonce se prosadily nejnutnější úpravy
na objektech v areálu usedlosti. Šlo především o opravu částí některých budov,
které byly již v havarijním stavu a hrozilo tak nebezpečí úrazu návštěvníků. Je
však nutno dodat, že opravy a změny byly provedeny takovou formou, že
nenávratně poškodily některé předměty a segmenty budov.
Od roku 1948 usedlost sloužila také jako ubytovna, skladiště a dílna, zejména
pro slévárnu Ústředí uměleckých řemesel.
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3.2. Novodobé dějiny Cibulky
Velmi důležitým datem v celé historii usedlosti Cibulka byl bezpochyby 3.
květen 1958, kdy se stala chráněnou kulturní památkou ve smyslu Zákona
č.22/1958 Sb., o kulturních památkách. Z evidenčních důvodů pak byla zapsána
dne 22. 11. 1964 do státního seznamu kulturních památek.113
Posledním vlastníkem usedlosti Cibulka před Sametovou revolucí byla
společnost Autoturist, cestovní kancelář.114 Po roce 1990 se vlastníci usedlosti
poměrně často obměňovali, avšak co jim zůstalo společné, je vždy menší či větší
ignorace správy a údržby Cibulky jako kulturní památky.
Nynějším vlastníkem je firma Cibulka a.s., IČO: 00147516, adresou: Na Strži
1837/9, Praha 4, 14000 a základním vkladem 30.000.000 Kč. Statutárním
orgánem společnosti je představenstvo, v jehož čele je Petra Kuchařová. Dalšími
členy představenstva jsou Ing. Jana Rudolfová a Jindřiška Halašová. Dozorčí radu
tvoří Jana Pleskotová, dále Ing. Josef Přibyl a Jaroslav Dvořák. Jediným
akcionářem této firmy je JUDr. Oldřich Vaníček figurující mimo jiné také ve
firmách AUTOMEDIA s.r.o., Autoturist a.s., ÚAMK a.s., UNITED TRAVEL
s.r.o. a další.115
Nemovitá kulturní památka rejstříkové číslo 40321/1-1375, usedlost Cibulka,
je tedy až do dnešních dní ve vlastnictví výše zmíněné firmy, která se o památku
zatím nestará tak, jak by se o kulturní památku pečovat mělo a z toho titulu jí tedy
Ministerstvo kultury udělilo již několik pokut za porušení zákonem daných práv a
povinností spojených s vlastnictvím kulturní památky.
Možná poněkud diskutabilně tedy působí rozhovor z roku 1999 s Janou
Rudolfovou, nynější členkou představenstva firmy Cibulka a.s., která popisuje,
kolik finančních prostředků si usedlost i s přilehlými pozemky, které mají
dohromady 13 tisíc metrů čtverečných plochy, žádá. Dále upřesňuje, že se
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každoročně uvolňují peníze na nejvíce potřebné opravy Cibulky, tzn. střechy,
okapy, žlaby, oplocení. Také prozrazuje, že firma usilovně sháněla úvěr, když se
to nedařilo, oslovovala investory a dokonce požadovala dotaci i od Ministerstva
kultury, které nakonec na opravu usedlosti uvolnilo 2,3 milionu korun.116
O další grant majitelé Cibulky žádali v roce 2008 jak Hlavní město Prahu, tak
Ministerstvo kultury na rekonstrukci Čínského pavilonu.

Ovšem díky

nesplněným podmínkám týkajícím se zejména restaurátorských prací, které
představovaly i navýšení původního plánovaného rozpočtu, vlastník posléze od
žádosti na grant odstoupil.117
Jako velmi kontroverzní na mě působí povolení majitele usedlosti k tomu, že
v objektu dovolil přebývat skupině squaterů, kteří tam žili přibližně od roku 2008.
Squateři se ubytovali v usedlosti s myšlenkou jejího oživení a zároveň se snažili o
konání kulturních akcí, které by na Cibulku přilákali širokou veřejnost. Dohoda
mezi touto skupinou lidí a majitelem fungovala nejspíše na principu vzájemné
výpomoci, jelikož mladí lidé se o usedlost v rámci určitých možností starali.
Nicméně tato vzájemná symbióza skončila ve chvíli, kdy se na Cibulce konala
policejní akce s cílem dopadnout údajného podezřelého z loupežného přepadení.
Touto akcí tedy legální obývání usedlosti a jeho tolerance ze strany vlastníka
objektu skončila.118
Od té doby proběhly několikrát médii zprávy o tom, že v usedlosti Cibulka
nepovoleně pobývají neznámé osoby, které jsou po objevení z objektu vykázány,
avšak po odjezdu policie se do budov patřících k usedlosti opět navrací. I nadále
to zůstává problémem, protože celá usedlost je kulturní památkou, z čehož
vyplývá, že nesprávné užívání její uměleckou hodnotu velmi vážně poškozuje.
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3.3. Vlastnictví usedlosti Cibulka a parku Cibulka dnes
Dříve patřil k usedlosti Cibulka i již mnohokrát zmíněný a detailněji popsaný
park, který byl oceňován veřejností i odborníky pro svou neobyčejnou uměleckou
hodnotu a jedinečnost. Nyní ovšem park Cibulka není součástí usedlosti Cibulka,
a tudíž má jiného majitele. Dnešní kulturní památka usedlost Cibulka, kterou
vlastní firma Cibulka a.s., sestává z nemovitosti zapsané na listu vlastnictví (LV)
č. 418 pro katastrální území Košíře, obec Praha vedené u Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu, katastrální pracoviště, a to: budova čp. 118 na pozemku par.
č. 1877/2, budova bez čp./eč. na pozemku par. č. 1777/3, budova bez čp./eč. na
pozemku par. č. 1877/4 a budova bez čp./eč. na pozemku par. č. 1877/5 vše v k.ú.
Košíře, obec Praha na adrese U Cibulky čp. 118.119
Pozemky par. č. 1877/2, par. č. 1877/3, par. č. 1877/4 a par. č. 1877/5 vše
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Košíře, obec Praha. Pozemky par. č. 1877/1
ostatní plocha, par. č. 1879 zahrada, par. č. 1878 ostatní plocha, zeleň, stavba bez
čp./eč. na par. č. 1887 Čínský pavilon, vše v k.ú. Košíře, obec Praha.120
Vlastníkem okolních pozemků, které patřily k usedlosti Cibulka, je dnes
Hlavní město Praha121 s tím, že výkon svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví
obce vykonává ve většině případů Městská část Praha 5.
Jelikož park Cibulka vlastní Hlavní město Praha, náleží mu starat se o jeho
správu a údržbu. V roce 2008 byla tedy na zasedání výboru životního prostředí
dne 16. ledna projednávána rekonstrukce parku Na Cibulce. Ing. Karel Ondroušek
provedl prezentaci problematiky této obnovy a zrevitalizování parku Cibulka.
,,Mimo jiné uvedl, že se jedná o významný přírodní prvek v těsném sousedství
centra města s plochou přesahující 25 ha, z nichž 90% dnes tvoří lesní porosty
s různými typy přírodních biotopů od dubo-habrových společenstev až po potoční
olšiny. V další části se zaměřil na specifické problémy v tomto území a informoval
o budoucí zamýšlené úpravě a údržbě parku. Uvedl, že před plánovanou
rekonstrukcí byl zadán a vypracován biologický průzkum lokality, ze kterého
119
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vyplynuly často velice vzácné fenomény v tomto území. Dále byla zadána studie o
navrácení do podoby romantického parku.“122
Tedy na tomto zápisu ze zasedání výboru životního prostředí zastupitelstva
hlavního města Prahy je patrné, že Cibulka je stále ,,žhavým“ tématem a ještě se
na ni nezapomnělo, naopak. Je předmětem odborných studií a vypracovávají se
návrhy a projekty na její obnovu. Konkrétně na tomto zasedání se přítomní usnesli
a odhlasovali, že v parku budou realizovány tyto konečné úpravy: historická
obnova jedné části parku, konkrétněji sadu, omezení těžebních zásahů v lesním
porostu na minimum, zásahy v porostech budou probíhat 10- 15 let, rekonstrukce
romantických parkových staveb a plastik v parku. Dále byla odhlasována i možná
dohoda se soukromým majitelem o vykoupení nynějšího objektu bývalé usedlosti
a její využití např. jako středisko ekologické výchovy v této oblasti. Finanční
náklady tohoto projektu jsou odhadovány na 50- 60 mil. Kč v období
následujících 10 let.123
Z nedávné osobní návštěvy parku Cibulka mohu potvrdit, že toto usnesení,
nejen že vešlo v platnost, ale práce byly opravdu na místě provedeny. Sad pod
usedlostí byl zbaven náletové zeleně a obnoven výsadbou ovocných stromůhrušní, třešní apod. Lesní porosty byly na mnoha místech upraveny, byly zde
instalovány nové lavičky a upraveny cesty, které jsou v celém areálu parku.
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4. Práva a povinnosti vlastníka kulturní památky
Vymezení práv a povinností plynoucích z vlastnictví kulturní památky
nalezneme v Zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v § 9.
,,Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její
zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením,
znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze
způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové
hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka v společenském vlastnictví, je
povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má
ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených
povinností všechny potřebné předpoklady.“124
Již v první větě tohoto odstavce můžeme najít sporný bod. Jde o udržování
památky v dobrém stavu. Co to znamená v dobrém stavu? Kdo ten stav nezávisle
posoudí. Každý si totiž pod pojmem dobrý stav může představit něco zcela
rozdílného.
Celý § 9 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je věnovaný ochraně
a užívání kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých. Proto má tedy
povinnost pečovat o zachování kulturní památky a obdobné povinnosti jako
vlastník i ten, kdo památku nevlastní, ale například jen užívá.
Dále § 9 upravuje i všeobecné zacházení s kulturními památkami. Tedy nejen
vlastník je povinen chovat se k památce v souladu s jejím statutem, ale i široká
veřejnost by si měla počínat ve vztahu k památce tak, aby ji žádným způsobem
nepoškodila, ale také aby i okolí kulturní památky nebylo poškozeno a tím pádem
znehodnocen celý kulturní či společenský odkaz dané kulturní památky.
V tomto ustanovení zákon také poukazuje na všechny, tedy nejen vlastníky, ale
také na veškeré prostředí, okolí památek, ne jen památky samotné. Každá kulturní
památka neexistuje jen sama o sobě, je zasazena v nějakém kontextu, a na to je
nutné brát ohled.
Odstavec 4 § 9 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, upozorňuje
vlastníka kulturní památky, že jeho povinností je uvědomit každého, komu
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památku přenechává k dočasnému užívání nebo komu ji předá, že se jedná o
kulturní památku.
Odstavec 1 § 10 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se zabývá
opatřeními, jak postupovat proti vlastníkovi kulturní památky, pokud se o ni
náležitě nestará a neplní stanovené povinnosti.

Pokud příslušný orgán státní

památkové péče shledá, že majitel o svou kulturní památku nedbá, jsou nejdříve
vydána tzv. nápravná opatření, kde obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží
vlastníkovi správním rozhodnutím povinnost co a jakým způsobem má vlastník
napravit, a zároveň je zde určena i lhůta, do kdy tak má učinit. Uložené práce má
vlastník povinnost učinit na svůj náklad. Pokud tak vlastník neučiní ve stanovené
lhůtě, může podle § 15 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, obecní
úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout, že nezbytná opatření pro ochranu a
zabezpečení kulturní památky provede odborná firma na náklad vlastníka.125
Důležitý pokyn se ukrývá pod odstavcem 2 § 12 Zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, a sice že vlastník kulturní památky je povinen nahlásit
každé ohrožení či poškození památky obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností. Jde-li o nemovitou kulturní památku- stavbu, musí se informovat i
stavební úřad.126 Dále je tedy nezbytné, aby vlastník kulturní památky upozornil
příslušné orgány na to, co zamýšlí s památkou udělat. S tím také souvisí jeho
povinnost podle § 14 odstavec 1 Zákona č. 20/1987 Sb., ke každé zamýšlené
obnově (údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování a jiné úpravě) kulturní
památky nebo jejího prostředí vyžádat si závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče. Každá kulturní památka má totiž svou, ve většině případů
dokonce nevyčíslitelnou, hodnotu, kterou by mohl majitel i kdokoliv jiný svým
neopatrným, a mnohdy i nechtěným, chování poškodit.
Co se týká prodeje kulturní památky movité či národní kulturní památky
movité i nemovité povahy, je zde důležitým krokem tzv. právo státu na přednostní
koupi kulturní památky. Jinými slovy vlastník kulturní památky je povinen
obeznámit stát prostřednictvím Ministerstva kultury s tím, že zamýšlí takovou
125
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kulturní památku prodat a učinit mu nabídku na právo přednostní koupi.
Ministerstvo kultury má poté 3 měsíce, jedná-li se o movitou kulturní památku a 6
měsíců, jedná-li se o nemovitou národní kulturní památku, na přijetí či odmítnutí
nabídky ke koupi, kdy po odmítnutí již právo státu na přednostní koupi kulturní
(národní) památky zaniká.127
Pokud vlastník kulturní památky nesplní svou povinnost nejdříve ji nabídnout
k přednostní koupi státu, pak jakýkoliv právní úkon, jímž majitel převedl kulturní
památku do vlastnictví nové osobě, není platný, a to v případě, že se této
neplatnosti Ministerstvo kultury dovolá ve lhůtě tří let od provedení právního
úkonu.128
Vlastnictví kulturní památky je velmi specifické. Nejen, že jsou přesně dána
práva a především povinnosti vlastníka kulturní památky, ale leckdy dochází i ke
sporným vztahům mezi majiteli kulturních památek, státem a veřejností.
V případě usedlosti Cibulka se jedná o vlastnictví nemovité kulturní památky, se
kterou souvisí i větší finanční nákladnost jak na pouhé její zachování, tak případné
zlepšení stávajícího stavu. Vlastník kulturní památky bez větších možností jejího
financování z vlastních zdrojů, které například souvisí pouze s udržením jejího
stavu, může požádat Ministerstvo kultury o příspěvek na zachování a obnovu
kulturní památky, popsaný v § 16 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Vlastník kulturní památky může žádat o tento příspěvek obec nebo kraj, které
pokud rozhodnou, že příspěvek poskytnou, činí tak ze svých rozpočtových
prostředků, nikoliv ze státního rozpočtu. Existují dva případy, kdy lze příspěvek
z územního rozpočtu pro obnovu či zachování stavu kulturní památky uvolnit.
Prvním je poskytnutí příspěvku ve zvlášť odůvodněném případě na úhradu
zvýšených nákladů na obnovu a zachování kulturní památky za účelem jejího
společenského uplatnění. A druhý případ, kdy vlastník kulturní památky může
požádat o příspěvek na její ochranu či obnovu nastává, pokud úhrada těchto
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nákladů je taková, že jí vlastník nemůže financovat sám ze svých vlastních
prostředků.129
Pokud nastane situace, že orgány Ministerstva kultury shledají, že státní
příspěvek neposkytnou, avšak vlastník opravdu nemá prostředky na nezbytnou
opravu nebo jen udržení současného stavu kulturní památky, a může se stát, že
tedy přestane plnit svou povinnost, a tím památku zanedbává, může přijít sankce.
Sankce pak upravuje § 35 a 39 Zákona č. 20/1987 Sb., při čemž podle § 35 může
orgán památkové péče uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě a podle § 39 pak fyzické osobě rovněž do výše
2 000 000 Kč.
Extrémním případem neplnění povinností plynoucích z vlastnictví kulturní
památky je vyvlastnění. ,,Zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která
není státním majetkem, trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo
užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem,
památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu,
nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka
na

návrh

obecního

úřadu

obce

s rozšířenou

působností

rozhodnutím

vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit.“130 Vyvlastnění jako krajní řešení má však
mnohá úskalí. Za prvé jsou přesně stanoveny podmínky, za nichž k němu může
dojít, pokud jsou splněny, může stát k vyvlastnění přistoupit. Znamená to však pro
něj jednak vynaložení finančních prostředků na samotné vyvlastnění a jednak
samozřejmě další prostředky na obnovu a zachování kulturní památky. Neboť i
stát jako vlastník rovněž musí dodržovat stanovené povinnosti. Pokud ovšem
nedisponuje dostatečnými finančními zdroji, mohl by kulturní památku prodat, ale
prodej státního majetku má také svá pravidla.
Mnohem běžnější je ovšem postup, kdy stát na náklady vlastníka sám
provede nejnutnější úpravy a po majiteli poté vymáhá vložené finanční prostředky
do úprav.
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Neméně důležitým ustanovením Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, je pro vlastníky kulturní památky § 32 odstavec 2 písm. f téhož zákona,
podle něhož odborná organizace státní památkové péče131 poskytuje bezplatnou
pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky.
Jde tedy o způsob péče státu o kulturní památky prostřednictvím své příspěvkové
organizace.
S § 32 odstavcem 2 písm. f volně souvisí i § 10 odstavec 2 Zákona č. 20/1987
sb., o státní památkové péči, kde vlastník může požádat obecní úřad obce
s rozšířenou působností o opatření, jak kvalifikovaně s památkou zacházet. Tedy
pokud si je vlastník vědom, že vlastní kulturní památku, chce se o ni starat a tím
plnit svou vlastnickou povinnost, avšak nemá znalosti či zkušenosti s jejím
správným zacházením a nakládáním, podá žádost o nápravné opatření.132
Usedlost Cibulka je smutným příkladem nedůsledného plnění zákonem
daných povinností vlastníka kulturní památky a také nedůslednosti státu na trvání
obnovy nebo alespoň jen udržení stavu památky. Vlastnictví nemovité kulturní
památky fyzickou či právnickou osobou by zřejmě fungovalo jen za předpokladu,
že by vlastník měl na historické hodnotě památky zájem, disponoval by dostatkem
finančních prostředků nebo přinejmenším možností a opravdovou snahou sehnat
kvalitního investora či sponzora, který by s dotací památky pomáhal.
Firma Cibulka a.s. se přitom netají již několik let návrhy, jak usedlost i
s přilehlými dalšími budovami a pozemky, oživit. Jedním ze záměrů bylo, že by
se usedlost přeměnila na hotelový komplex, který by svým návštěvníkům nabízel
nespočetné služby a atraktivní využití. V reakcích na tento nápad se však
veřejnost, rozdělená na bezprostřední sousedy Cibulky a širší občanskou
společnost, rozchází. Někteří tvrdí, že vybudováním hotelového resortu zcela
pomine historický kontext a celkový ráz usedlosti, jiní na druhou stranu tuto
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myšlenku vítají s nadějí na opravu a celkovou revitalizaci oblasti Cibulky.
Nezvratitelným faktem ovšem zůstává, že vlastník viničné usedlosti prý stále bez
výsledku hledá vhodného investora, bez kterého se žádná oprava, rekonstrukce či
přeměna Cibulky stát nemůže.
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5. Usedlost Cibulka jako příklad památkové péče, nepéče..?!
Pokud vlastníkem nemovité kulturní památky není stát, je jeho péče a
ochrana o kulturní památku omezená do té míry, kde začínají práva vlastníka.
Samozřejmě však vlastník musí plnit zákonem stanovené povinnosti vyplývající
z toho, že daná věc je kulturní památkou. Stát může přispívat na obnovu a
zachování kulturní památky, ale fond státních prostředků je omezen. Mohou
přispívat i obce a kraje, ale i ty mají omezené finanční prostředky a různé potřeby,
mezi něž své prostředky rozdělují. Když vlastník o kulturní památku nepečuje,
může stát použít represivní prostředky nápravy, tj. nápravná opatření, pokuty atd.
Ovšem v tomto okamžiku už většinou památka velmi chátrá.
Co se týče konkrétně usedlosti Cibulka, tak v tomto případě probíhá
památková péče prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
památkové péče.
Jelikož vlastník nemovité kulturní památky usedlosti Cibulka, firma Cibulka
a.s., v minulosti opakovaně neplnil povinnosti vyplývající z toho vlastnictví, byla
mu udělována nápravná opatření a pokuty.
Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutím č. j. MHMP 237535/2006 ze
dne 11. 8. 2006 uložil firmě Cibulka a.s. pokutu ve výši 100 000 Kč za neplnění
zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. Na základě pokuty uložil
Magistrát hlavního města Prahy v souladu s § 10 odst. 1 Zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, opatření, která měla firma za účelem zajištění chráněných
hodnot kulturní památky realizovat ve stanovených termínech. Uložená opatření č.
j. MHMP 237535/2006 ze dne 29. 8. 2006 a č. j. 237535/2006/II ze dne 25. 5.
2009 však Cibulka a.s. nesplnila. Dne 26. dubna 2010 vyměřil Magistrát hlavního
města Prahy rozhodnutím č. j. S-MHMP 97187/2010 vlastníkovi kulturní památky
Cibulka další pokutu, tentokrát již ve výši 250 000 Kč za opakované neplnění jeho
zákonných povinností ve vztahu ke kulturní památce. ,,Důvodem pro uložení
sankce byla zejména trvající absence údržby a péče o předmětnou kulturní
památku, především její nezabezpečení před zatékáním, před poškozením krovu,
nepravidelné, resp. žádné odstraňování náletové zeleně, které vede k degradaci
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kulturní památky a ke ztrátě těch hodnot, pro které se nemovitost stala kulturní
památkou.“133 Další pokuta následovala 25. listopadu následujícího roku
rozhodnutím č. j. S-MHMP 944175/2011, kdy Magistrát hlavního města Prahy
uložil vlastníkovi pokutu ve výši 150 000 Kč za neplnění jeho zákonných
povinností ve vztahu ke kulturní památce. Důvodem této další pokuty byl fakt, že
vlastník opakovaně nedbal a nepečoval o památku, přesněji, že nezajistil zakrytí
poškozených střech na všech objektech v areálu kulturní památky, nezamezil
přístupu nepovolených osob do areálu a neprovedl opravu ohradních zdí. Dne 17.
května 2012 provedl Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče,
kontrolu přímo v areálu kulturní památky a shledal spolu se zástupci Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště, že vlastník kulturní
památku usedlost Cibulka provizorně zabezpečil. Letos na podzim, konkrétně 20.
9. provedl Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, opět kontrolu
přímo na místě a konstatoval, že vlastník již na objektech provádí zabezpečení a
údržbu. 134
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že výbor pro ochranu památek a cestovního
ruchu zastupitelstva hlavního města Prahy schválil na svém zasedání ze dne 5. 5.
2009 poskytnutí účelové dotace grantů hlavního města Prahy vlastníkům
památkově významných staveb a objektů. Mezi těmito schválenými objekty byla i
usedlost Cibulka, na kterou měl její vlastník dostat grant v hodnotě 250 000 Kč,
avšak od své žádosti na grant posléze odstoupil a finanční prostředky určeny
Cibulce se přerozdělily.135
Jak již bylo řečeno, viničná usedlost Cibulka i s přilehlými objekty a pozemky
stále čeká na svou spásu v podobě rekonstrukce a trvalé péče. Orgány státní
památkové péče své nástroje zákonné péče využily a dále je využívají, ale
vymahatelnost právních nástrojů- opatření, sankce, pokuty, je věc následná,
složitá a pokud vlastník sám nebude chtít pečovat o památku, tak stát je
,,v podstatě“ omezen, protože nemůže zasahovat do práv vlastníka. Příklad toho,

133

http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/aktuality/soucasne_kauzy/opustene_pamatky_a_objekty_na_uze

mi_hl_mesta_prahy/opustene_pamatky_praha_5.html
134

http://www.mhmp.cz/

135

Zápis z 27. zasedání Výboru ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP, ze dne 5 .5. 2009

50

kdy stát může nejen vlastníkovi něco zakazovat je popsán v § 11 odstavce 2
Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy v důsledku ochrany památky
nebo jejího prostředí má obec s rozšířenou působností tu pravomoc, zakázat
jakékoli fyzické či právnické osobě činnost ohrožující památku.
Vlastník kulturní památky Cibulka do této doby zatím žádný plán na
rekonstrukci nepředložil, a tak vyvstává otázka, zda by pro památku nebylo lepší,
kdyby se vrátila zpátky do rukou státu v podobě správy této kulturní památky
například Městskou částí Praha 5, pro kterou by možná bylo jednodušší zajistit
investora či skupinu různých investorů, kteří by s jakýmkoliv podnikatelským
záměrem své finanční prostředky do objektu vložili. Dle mého názoru by dnes
usedlosti pomohlo již cokoliv, a pokud není zájem o pouhou rekonstrukci
stávajících budov a okolí, myslím, že by jistě mnozí s radostí uvítali i nějakou
transformaci celého v objektu s jasně daným cílem či účelem, pro který by objekt
sloužil. Samozřejmě však se zachováním kulturních a historických hodnot, pro
které je Cibulka prohlášena za kulturní památku, ale pokud by někdo dokázal
navrhnout projekt, jak vyzdvihnout právě onu jedinečnost a zároveň oživil celý
objekt a nalákal do těchto míst veřejnost, která by mohla spojit příjemné
s užitečným v podobě obdivu k historii, rozšíření znalostí a také příjemného
pohoštění či občerstvení, předpokládám, že by Cibulku navštěvovalo mnoho lidí,
kteří by po chvílích strávených v objektu usedlosti spokojeně odcházeli
s myšlenkou, že Cibulku znovu navštíví.
Jako příklad úspěšně zvládnuté obnovy a zároveň neuvěřitelného oživení celé
oblasti může posloužit usedlost Ladronka či Spiritka. Obě usedlosti vznikly
v podobné době a za podobných podmínek a nacházejí se v dohledné vzdálenosti
od Cibulky. Usedlost Ladronka, která také dlouhé roky chátrala, byla ve
vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy, který na žádost Městské části Prahy
6, pod kterou Ladronka spadá svou lokací, usedlost předal městské části ke
správě. Radnice Prahy 6 tedy získala sponzory, s kterými vymyslela projekt na
revitalizaci usedlosti i přilehlého okolí, v případě Ladronky se jednalo i o rozsáhlý
park. V roce 2005 se usedlost Ladronka slavnostně otevřela veřejnosti, pro kterou
bylo vymyšleno rekreačně- sportovní vyžití usedlosti zasazené v přírodě v podobě
bruslařských či běžeckých okruhů a vycházkové trasy pro pěší. Přímo v budově
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usedlosti se nachází restaurace s výhledem na Prahu, dále se v objektu nachází
bowling, rychlé občerstvení s venkovním posezením a půjčovna sportovních
náčiní. Letos se dokonce zvětšila bruslařská dráha o další okruh vedoucí až na
Vypich. Celý projekt má obrovský úspěch jak u občanů Prahy 6, tak i u obyvatel
z jiných městských částí, kteří na Ladronku pravidelně dojíždí.136
Usedlost Spiritka je již také po rekonstrukci a momentálně se v jejím areálu
nachází ubytovací zařízení, konferenční prostory, a slouží Ministerstvu vnitra,
Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru ČR jako školící středisko.137
Velmi mě také zaujalo využití usedlosti Horní Palata, která také patří mezi
viniční usedlosti na území městské části Prahy 5. Její majitel prostor využil jako
centrum pro praktikování psychoterapií.

5.1. Budoucnost Cibulky?
Pokud bych si já osobně mohla dovolit nastínit, jakou budoucnost bych si přála
pro usedlost Cibulka a její nejbližší okolí, pak bych nejspíše volila koncept
relaxační oázy, a to v několika možných alternativách.
Jako první bych označila přebudování usedlosti na jakýsi živý odkaz minulosti
ve formě zbudování různých dílen home made výrobků, ukázek tradičního
způsobu života na středověké viničné usedlosti včetně všech hospodářských
zvířat, která se na usedlosti chovala. Návštěvníci by si mohli vyzkoušet či blíže
poznat, co obnáší vlastnit usedlost i s jejími pozemky a zároveň by mohli ochutnat
i tradiční jídlo a pití, které se v té době běžně jedlo a pilo. Tedy první variantou by
byla spíše ona středověká atmosféra, která dnešní společnost neustále láká a
fascinuje.
Druhá možnost, pro kterou by si usedlost našla své návštěvníky, by byla
historická exkurze do počátku 19. století, tedy do jejích nejzásadnějších let, díky
kterým se o ní začalo později uvažovat jako o kulturní památce. Po celém parku i
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pozemcích usedlosti by vedly naučné stezky s přesnými popisy jednotlivých
objektů a předmětů. Opět by své využití mohla najít i dobová restaurace.
Poněkud modernějším a stereotypnějším, avšak v této době stále více
žádanějším řešením by mohl být koncept hotelového areálu v tradičním stylu, ale
kupříkladu i s prvky wellnes&spa, který je v dnes velmi vyhledávanou
odpočinkovou aktivitou. Hotel by se mohl využívat i nejrůznějším společenským
akcím jako jsou například svatby, oslavy, prezentace atd.
Kromě návrhů na obnovu a rekonstrukci usedlosti, která by poté sloužila
návštěvníkům, je i mnoho dalších využití, které by ovšem přístupnost široké
veřejnosti nedovolovaly. Například by se Cibulka mohla stát zdravotnickým
zařízením (ať již státním či soukromým), terapeutickou dílnou, dále by mohl být
v prostorách usedlosti zřízen dětský domov či jiné středisko ústavní péče. Také
dům dětí a mládeže by byl jistě vhodným využitím Cibulky. Dále mě napadá, že
by v areálu usedlosti a v dalších objektech mohl sídlit i jakýkoliv duchovní řád.
Relaxační či sportovní centrum s využitím přilehlého parku by také jistě našlo své
uplatnění.
Na druhou stranu se dá na současném stavu Cibulky najít i jedno významné
pozitivum, tedy alespoň mě se tak jeví, a tudíž že památka nyní ,,jen“ chátrá a
neděje se jí ,,nic horšího“. Tím myslím především to, kdyby se vlastník této
kulturní památky rozhodl udělat v prostorách usedlosti například casino či jiný
podnik tohoto druhu a než by stát dokázal na tuto skutečnost zareagovat, bylo by
možná již příliš pozdě, přestože ke všem zásahům má možnost a povinnost se
vyjádřit či o nich rozhodnout.
Možností a variant, jak oživit Cibulku je celá řada. Ovšem tím prvním a velmi
potřebným krokem je v současné době rozhodně rekonstrukce a obnovení všech
těch prvků, pro které je Cibulka tak jedinečná, a zachování hodnot, pro něž je stále
kulturní památkou.
Nedovolím si odhadnout, jaký osud Cibulky nakonec bude. Zda bude dále
chátrat, až nakonec zcela zanikne nejen fyzicky, ale i v povědomí dalších generací
či zda se vlastník zasadí o její spásu. Stát v této chvíli nemůže dělat pro Cibulku
prakticky nic více, neboť tato kulturní památka je v soukromých rukou, a tak
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může jen regulovat případné návrhy či udělovat sankce a pokuty za neplnění
zákonných povinností, které vlastník kulturní památky má.

54

6. Závěr
Je velmi smutné, jak i přes to, že je některý předmět, nemovitost, dílo atd.,
prohlášeno za kulturní památku, nezaručuje se tím, že se o ní bude bezvýhradně
pečovat a chránit ji. Nezáleží ani na tom, jestli je kulturní památka vlastnictvím
státu nebo fyzické či právnické osoby, protože jak státu, tak soukromému
vlastníkovi může chybět dostatek financí na plnění základních povinností, které
z takovéhoto vlastnictví plynou. Z těchto důvodů se pak stáváme svědky toho, jak
věci s nevyčíslitelnou historickou hodnotou pustnou a upadají v zapomnění.
Existují sice organizace, které se těmito předměty či objekty zabývají, ale většinou
docílí jen chvilkové medializace tématu a po odeznění nastává opět lhostejnost
k této problematice. I stát sám se pokouší pomocí svých úřadů a zmocněnců
pečovat o kulturní památky, například prostřednictvím památkového odboru, ale
bohužel ani ve státním sektoru se nenajde dostatek finančních prostředků pro
zajištění, udržení stavu či nákladnou rekonstrukce památek. Mnohdy se situace
jeví jako naprosto bezvýchodná, ale jak jsem již uvedla, jsou i příklady, kdy se
záchrana nemovitých kulturních památek povedla a my dnes můžeme obdivovat
jejich krásu a zároveň je i využívat k účelu, ke kterému byly pro dnešní společnost
uzpůsobeny.
Při své práci s literaturou a prameny všeho druhu, které jsem k této své práci
využívala, jsem si všimla jednoho důležitého faktu, a sice že v odborné literatuře
naší i zahraniční chybí zpracování pojmu památka v kulturně-antropologickém
měřítku. Tedy, že autoři se zabývají rodinou, duchovnem, společností, člověkem
samotným atd., avšak zkoumání, od kdy si lidé začali jednotlivých předmětů či
budov vážit a přisuzovat jim hodnotu, proč tak činili, či proč tak v některých
případech nečinili anebo činili ale pozdě, je téma, které by si jistě zasloužilo více
pozornosti.
Když se vrátím zpět do historie viničné usedlosti Cibulka, tak je neuvěřitelné,
co ve svých dějinách vše přežila. Kolik válečných let ustála a přišlo by mi velmi
smutné, kdyby měla její existence skončit právě teď, v době takřka ideální pro
uvědomování si historických kontextů a jejich vyzdvihování.
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Snažila jsem se najít odpověď na otázku, co je pro nemovitou kulturní památku
v našem společenském, kulturním i právním prostředí lepší, zda soukromý
vlastník, v podobě fyzické nebo právnické osoby, či vlastník v podobě státu.
Bohužel ale nedokážu odpovědět, každá možnost má své pro a proti, a to, co se
v jednom případě může jevit jako výhodné pro kulturní památku v rukou
soukromého majitele, může v jiném případě být spíše překážkou. Nejdůležitějším
faktorem však asi zůstává zájem o obnovu kulturní hodnoty, odkaz k dějinným
událostem a obdiv k minulým generacím. Pokud tyto atributy u jakéhokoliv
vlastníka kulturní památky chybí a památka se má stát jen zdrojem určité prestiže,
uložení finančních prostředků či sloužit pouze jako jejich okamžitý zdroj, pak
možná budeme svědky dalšího úpadku a neúcty ke kulturním památkám všeho
druhu. Možností a nápadů na oživení a zpřístupnění usedlosti Cibulka by se jistě
našlo mnoho a určitě by bylo možné je sladit s požadavky památkové péče
ohledně zachování hodnot této kulturní.
Byla bych velmi ráda, kdyby má práce posloužila jako motivace, návrh
k zamyšlení či jako návod, jak si našich kulturních památek, nejen nemovitých,
ale i movitých, vážit, pečovat o ně, chápat je a také je náležitě ocenit a kdyby se
některý z mých návrhů na to, jak oživit usedlost Cibulka stal v budoucnu
skutečností.
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