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Soutěže
X Fentress Global Challenge 2012: Workplace of the Future, US-Denver. Lhůta
pro odevzdání návrhů: do 3. 9. 2012.
http://www.fentressarchitects.com/edge/global-challenge
X SAIESelection 2012 – The built environment renewal. Regenerate and improve
– Highly innovative and sustainable solutions. Lhůta pro odevzdání návrhů do 8. 9.
2012. http://www.archi-europe.com/saieawards/index.html
X LEG-Preis 2012. Lhůta pro odevzdání návrhů do 15. 9. 2012.
http://www.bvleg.de/leg-preis/leg-preis-2012
X Buenos Aires High Performance. Lhůta pro odevzdání návrhů do 30. 9. 2012.
http://en.archmedium.com
X Světovar – kulturní fabrika Plzeň. 4. ročník. O revitalizaci vymezeného území
v areálu bývalého plzeňského pivovaru Světovar. Vypisovatel HELIKA, a. s. Sekretář: Mgr. Klára Laudátová, klara.laudatova@helika.cz, 281 097 427, 733 677 007.
Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů do 30. 9. 2012. www.helika.cz
SOUTĚŽE – VÝSLEDKY



X Letní Olověný Dušan 2012, nominace: Jednotlivci: Edita Lehnerová, ateliér
Hájek – Hulín, Terapeutická komunita; Michal Leňo, ateliér Hájek – Hulín, Dům správce
Karlova mostu; Ludmila Mahdalová, ateliér Koucký – Lisecová, Památník Lidice-kongresové centrum; Jan Müller, ateliér Cikán, Češovské valy; Jakub Neumann, ateliér
Císler, Ateliérový dům Hradčanská 150m; Carlos Neves, ateliér Achten – Pavlíček,
Clift house; Vojtěch Ružbatský, ateliér Císler, Klášter; Jakub Řídký, ateliér Kuzemenský – Synek, Bytový dům; Matúš Sceranka, ateliér Hájek – Hulín, Atol; Tereza Šváchová, ateliér Císler, BarA2k, Vojtěch Valda, ateliér Hájek – Hulín, Slum Libeň; Barbara
Zedková, ateliér Hájek – Hulín, Lunapark. Ateliéry: Ateliér Hájek – Hulín; Ateliér Kuze-

menský – Synek; Ateliér Císler. Čestné uznání: Ateliér Florián. Porota: Petr Janda,
Josef Kocián, Sylva Matějková, Pavel Nasadil, Martin Rajniš.
X Cena Břetislava Štorma. 1. cena: Radek Novotný (ateliér Cikán), Obraz vesnice
Kestřany; 2. cena: Nikol Kouřimská (ateliér Girsa), Regenerace pivovaru v Sedlci u Kutné Hory; 3. cena: Jan Harciník (ateliér Cikán), návrh nové letní scény v Českém Krumlově; Čestné uznání: Vojtěch Neřold a Radek Novotný (ateliér Cikán), plastika Krista.
4. ročník soutěže, pořádá Ústav památkové péče FA ČVUT ve spolupráci s GIRSA AT,
s. r. o., a mecenášem Tomášem Bystřickým, s podporou Thalia Picta, Houska a Douda
a generálního ředitele NTM Karla Ksandra. Porota: Tomáš Bystřický, Miloslav Hanzl, Pavel
Jerie (předseda), Tomáš Efler (náhradník za nepřítomného Josefa Štulce) a Václav Girsa.
Knihomol
X Doporučená literatura k článkům na s. 3–5, 8–9: Cílek, Václav – Mudra, Pavel
– Ložek, Vojen et al. (2004): Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech. Fanta, Josef (2001): Česká krajina v Evropských souvislostech. In Veronica, č. 14–15. Gojda,
Martin (2000): Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Hájek, Pavel (2003):
Česká krajina a baroko. Urbanismus českého baroka na příkladu města Jičína a jeho okolí. Ložek, Vojen (2007): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Ložek,
Vojen (2011): Po stopách pravěkých dějů. O silách, které utvářely naši krajinu. Löw, Jiří
– Míchal, Igor (2003): Krajinný ráz. Sádlo, Jiří – Pokorný, Petr – Hájek, Pavel a kol. (2008):
Krajina a revoluce. Významné mezníky ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Sklenička,
Petr (2011): Pronajatá krajina. Pokorný, Petr (2011): Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Časopisy Vesmír, Živa, Ochrana přírody, Historická geografie.
Výstavy
X Ceremoniál udělení Letního Olověného Dušana 2012 proběhne před budovou FA
ČVUT dne 20. 9. 2012. Viz www.fa.cvut.cz, www.spa-FA.cz
pokračování na s. 12
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Špork aneb Nad jednou exkurzí za historickými
proměnami krajiny
Úvodem
V krajině lze nalézt stopy lidské činnosti, z nichž mnohé zásadním způsobem ovlivnily její
podobu, jsou svědky dějinného vývoje, či nám umožňují nahlédnout, jak krajina vypadala
v určitých dobách (krajina jako hmotný historický pramen a jako nositel paměti).
Předmětem našeho zájmu je kulturní krajina, její vývoj a proměny, interakce člověka s prostředím v různých časech i místech, kulturní krajina komponovaná i „lidová“, problematika
zásahů do krajiny (přesah do územního plánování) atd.
Téma krajiny je v současnosti řešené mnoha vědními obory. Domníváme se, že i památková péče by se k němu měla vyjádřit (zabývá se popisem, uchováváním a proměnou
paměťových prvků), a to poněkud úplněji, než jak činí dnes.

Po stopách hraběte Šporka
Ústav památkové péče FA ČVUT uspořádal 22. dubna 2012 exkurzi věnovanou historickým proměnám okolí Lysé nad Labem. Exkurzi připravila a vedla Ing. arch. Milena Hauserová. Cílem byly krajinné změny v průběhu staletí a některé vlastnosti, které ovlivnily její
osídlování. Jako leitmotiv byly vybrány krajinářské úpravy hraběte Šporka, který byl majitelem panství Lysá na počátku 18. století a vnesl sem svými zásahy výrazného ducha. Úvodem navštívili účastníci románský kostelík v Čelákovicích, poté pokračovali (přes starou
zemskou stezku) směrem na barokní ves Byšičky, odtamtud pěšky k bývalé poustevně sv.
Václava (kolem r. 1700 zde býval rozsáhlý areál s kaplemi, zahradami, fontánami, kalvárií,
větrným mlýnem a příbytky poustevníků – dnes lze nalézt na místě zahrad pole či les, jen
kaplička a dvojice barokních soch vyvolávají vzpomínku a paměť) a po staré cestě zpět.

václav fanta

helena cuřinová

Další zastavení čekalo v Lysé, kde byl k vidění zámek se zahradou, ale i mapa z r. 1752. Ve
Staré Lysé sledovali účastníci místa, kde bývaly od 16. do 19. století rybníky. U Šporkova zámečku Bon Repos se dala pozorovat jeho obnova pod dohledem NPÚ. Odpoledne
kroky (a automobily) zamířily na Hlavenec, kde se nachází monumentální pomník císaře
Karla VI. (Šporkova zásluha, jak jinak v tomto kraji), a exkurze skončila ve Staré Boleslavi.
Téměř tři staletí uplynula od smrti muže, který tolik ovlivnil krajinu, již spravoval. Troufl by
si k tomu někdo dnes?
Václav Fanta

Dotazník Alfy pro účastníky exkurze
1/ Co pro vás znamená památka? 2/ Co pro vás znamená krajina? 3/ Studenti
1. a 2. ročníku: Změnila návštěva okolí Lysé nad Labem váš způsob nazírání na krajinu? 4/ Magistři a doktorandi: Jak by se měla česká památková péče vyjadřovat ke
krajině (v současnosti známe „krajinný ráz“, „krajinná památková zóna“)? 5/ Zůstal
vám z exkurze v hlavě a/ nějaký silný obraz? b/ nějaký silný zážitek?

Helena Cuřínová, 1. ročník
1/ Památka, ať už jakákoliv, je pro mě objekt, který mě zaujme. Znamená pro mě hmatatelné propojení s historií. Díky památce je možné vnímat dobu, ve které vznikla, a snažit
se ji pochopit. Ukazuje proces, kterým prošla do současnosti, tím má pro mě další, trochu
tajemnou rovinu.
2/ Krajina je pro mě prostor, kde žijeme, je to náš svět. Podtrhuje atmosféru místa. Má
určitou energii, a ta je důvodem, proč se mohu někde cítit dobře.
3/ V Lysé nad Labem jsem si uvědomila, jak může dojít ke spojení krajiny s architekturou
a jak je tohle spojení důležité. Oba prvky se vzájemně ovlivňují a spolupůsobí.
5a/ Pomník císaře Karla VI. v Hlavenci na pozadí pohledu do otevřené krajiny.
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5b/ Silným zážitkem pro mě byl Bon Repos; již dříve jsem o něm četla, a tak jsem mohla
porovnat svou představu a realitu.

Ing. arch. Milan Falta, doktorand (Ústav teorie a dějin architektury)
1/ Památka je místem, objektem, předmětem, ale i činností, která má paměť. Památku
můžeme chápat jako vlastní objekt s onou pamětí, anebo objekt vybudovaný právě pro to,
aby paměť na něco uchoval. Nicméně definice památky je nesmírně složitá, neboť hodnotící kritéria jsou vždy subjektivní.
2/ Krajina je pro mne prostředí, ve kterém se odehrávají veškeré lidské dějiny. Krajina je
jedinečná, pro konkrétní lokality charakteristická a v naprosté většině krásná až fascinující.
A nemusí se přitom jednat o krajinu nedotčenou lidskou činností nebo krajinu archaickou.
4/ Domnívám se, že v současné době existuje mnohem akutnější otázka, než jak krajinu chránit na úrovni památkové péče (byť i to je nezbytné). Spíše je nutné se zamyslet,
jak krajinu obohacovat, rozvíjet a hlavně nedevastovat pracemi architektů a urbanistů.
Domnívám se, že pro českou (zejména středočeskou) krajinu je mnohem větší nebezpečí
(než absence památkové péče) liknavost, nevzdělanost a nekompetentnost státní správy
a samosprávy při územněplánovacích procesech. Diskuse na toto téma však značně přesahuje možnosti této ankety.
5/ Silný zážitek zřejmě ne, ale silných obrazů zůstalo více. Především (bohužel) obraz zmaru a bezmoci u mnohých navštívených míst, ať již se jedná o zapomenutý a devastovaný
hospic Karlov anebo transformované prostory zámku v Lysé na domov důchodců. Potěšující byla dle mého soudu hojná účast, za kterou všem děkuji!

Ing. arch. Milena Hauserová, pedagog Ústavu památkové péče


1/ Takhle se mě na památku kupodivu nikdo nezeptal. Vždy šlo o rozlišení obsahu obecného pojmu „památka“ od pojmu „kulturní památka“ a jak se toto vše vztahuje k pojmu, který

milan falta

milena hauserová

má většina lidí na mysli, když mluví o státní památkové péči a jejím předmětu. Právě tehdy,
kdy jim v povědomí vyvstává více či méně určitá představa jakýchsi seznamů památek,
kde lze nalistovat, je-li ta či ona stavba státem chráněnou památkou či nikoliv.
A ta úleva, když není! Pak se může bourat, stavět, podnikat, vydělávat.
A ten malér, když je! Pak dojde na obvyklou lamentaci: „Jó, kdyby to tak byl Kárlštejn nebo
Hradčana, ale koukněte na tuhle barabiznu, vlhké zdi, okny táhne a ten shnilý krov... Tak mi
tady hezky ukažte, co je na tom ta vaše památka!“
Čí ale? Moje snad? Či těch pár podivínů, které veřejnost povětšinou bez váhání shrnuje do
spíše nevábné a tak trochu tragikomické a trochu trapné kategorie „památkáři“? A přece
už Viktor Hugo věděl, že užitek z památky „patří vlastníkovi a krása všem“. Jak prostě
vyjádřil podstatu veřejného zájmu, který ve většině současných evropských památkových
zákonů zdůvodňuje smysl památkové ochrany. Veřejný zájem – termín humanistický již
svou formou, ale ouha – jak tvárný obsahem! Jakou tragikomickou parodií se může stát
politicky motivovaný výklad toho, kdo určuje podstatu veřejného zájmu, lze ukázat na
dávném příběhu obnovy fasády roudnického zámku. Byla padesátá léta a naši političtí
funkcionáři dobře věděli, že dělnická třída je „předvojem socialistické společnosti kráčející
ke komunismu“. Její názor byl názorem historicky progresivním. Váhalo se tehdy, zda na
roudnickém zámku obnovit překvapivou původní barevnost podle právě zjištěného nálezu, který tehdy zaskočil badatele (zvyklé na monochromní podobu architektury) nečekanou živostí. Funkcionáři našli řešení snadno: naložili plný autobus kladenských hutníků,
přivezli je do Roudnice před zámek, aby rozhodli. Byli přece předvojem společnosti. Shodou okolnosti v původní barevnosti dominovala červená. Chcete-li rudá. Zmatení hutníci
se „uvědoměle“ rozhodli pro ni.
Dnes už není romantická víra v kulturní statky sdílené sbratřeným lidstvem na programu
dne a „krása patřící všem“ už patří spíš do kategorie utopie. „Historický předvoj společnosti“ už rozpustila zase jiná revoluce. Na piedestalu se ocitl soukromý vlastník se svými
po dlouhá desetiletí odpíranými právy. Ve víru událostí opět zaniká slabé volání po kompetenci v rozhodování o věcech veřejných. Otázka kompetence nepadla kdysi v Roudnici
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a ani teď se nepovažuje za zvláštní, že se chráněnou památkou může podle našich platných předpisů stát věc jen tím, že ji ministerstvo kultury za památku prohlásí. Jednou
prohlásí. Jindy neprohlásí. Hodnota sama o sobě totiž není konstitutivním znakem, který
by hodnotný předmět automaticky povýšil na památku chráněnou státem. Tuto moc má
pouze administrativní akt prohlášení. A ministerstvo kultury pochopitelně ve svém rozhodování může vzít v ohled řadu dalších okolností, jež přesahují okruh veřejného zájmu
na zachování kulturních hodnot. Tváří v tvář dění na naší současné scéně lze s pocity jen
značně smíšenými vnímat skutečnost, že je to právě orgán státní správy, komu je svěřeno
rozhodovat o povaze onoho veřejného zájmu, z jehož titulu by měla být zachována či obětována ta či ona památka. Je zvláštní uvědomit si, že osud nositelů naší společné paměti
neleží v rukou nezávislých odborníků v době, kdy silně erodují pojmy jako spravedlnost,
kompetence a odpovědnost k budoucnosti a kdy se z místa na místo přenášejí krabice se
šustivým obsahem.
Jedna odpověď na otázku, co je památka, je tedy: Památka je to, co za památku prohlásí
orgán státu. To je památka ve smyslu našeho zákona. Jiná však – a zřejmě i lepší – by
byla: památka je to, v čem byla rozeznána kulturní hodnota, jejíž zachování je ve veřejném
zájmu. To je památka kulturní. Ta není památkou z vůle mé či vaší, k vůli „památkářům“,
státu nebo komukoliv vymezenému úzkým skupinovým zájmem, ale v zájmu veřejném.
A ta památka bez přízvisek? Prostě obsah běžného pojmu památka. Hrneček s andělíčky,
z něhož vám dávali pít, jen když jste byli nemocní, první botičky dítěte, maminčin vyšívaný
kapesníček, knížka veršů – vy víte od koho..., někdy i gesto nebo popěvek či místo... Však
víte – tam, jak tehdy... Ale i Kárlštejn či Růžový palouček, Ležáky či svatý Mikuláš na dlani Malé Strany, křížek v poli a silueta Řípu. Všimněte si: nikdy to není věc sama o sobě,
ale vždy v nějakém významném vztahu k člověku, skupině, společnosti. Pouta, která věc
vážou k tomu, kdo ji reflektuje. Tyto vztahy jsou (spolu s vlastnostmi věci) určujícím znakem památky. Věc může být sama o sobě. Památka je vždycky pro někoho.
Památky – nádoby plné útěšných i trpkých vzpomínek. Nádoby paměti. Minulost jimi vstupuje do naší přítomnosti. Tím hojněji, čím je naše paměť bohatší. A není to jen paměť indi-

viduálně zažitého, ale i paměť institucionalizovaná – kolektivní paměť vtělená do historie.
Záleží na nás, kolik jsme z ní dokázali vstřebat. Jakému poznání jsme se dokázali otevřít.
A z památek, těch podivných nádob, si můžeme nalít vždy jen úměrně tomu, co jsme
připraveni přijmout. Zůstaneme-li u podobenství s nádobou, pak jistě není totéž, naléváme-li ze sudu, kádinky, číše... Minulé předměty, děje i místa mají samy zároveň schopnost
dovolávat se některých stránek naší paměti i představivosti…
Co z předchozího vyplývá? Na otázku „Jak popsat památku?“ Odpovídám: „Nezůstaňte
jen u věci, ale postihněte to, čím pro vás je.“ Někdy se budete muset hodně zamyslet.
Nejen kvůli zkoumání věci, ale zejména kvůli porozumění vlastním pohnutkám. Jaká je
má hierarchie hodnot? Jaké místo v ní zaujímá ta či ona věc, jev, událost? Pozorujete, jak
se cesta za porozuměním památce nepozorovaně změnila na cestu k sobě? To, co jsme
ovšem zatím neopustili, je sféra individuálního vztahu k osobním památkám.
Pokud by však otázka zněla: „Jak popsat kulturní památku?“, pak by se tématem staly
společenské poznávací a hodnotící procesy. Odpověděla bych pak: „Nechte reprezentativnímu výběru kompetentních osob identifikovat vlastnosti kulturních statků a vymezit
veřejný zájem na jejich prezentaci a uchování.“ To, co projde sítem, bude kulturní památka.
A pokud by otázka zněla: „Jak popsat kulturní památku chráněnou státem?“ Odpověděla
bych: „Nechte si od státu charakterizovat jeho kulturní politiku a nahlédnete sami.“ Možná
ale, že někdo neuspokojený skladbou odpovědi stále ještě trpělivě čeká na to, jak rozeznat
hodnotový potenciál skrytý ve věci samotné – třeba dosud neodkrytý, nepoznaný, nezhodnocený, který vynese na světlo až budoucí výzkum, změněná kritéria významnosti nebo
i náhoda. Nechme si ale něco na příště.
2/ Definování krajiny nabízí více skrytých rovin. Svádí totiž k úvaze o tom, že „krajina je
stavem duše“, o vzpomínkách na ta či ona místa, o návratech i dalekých poutích, o marném „chytání té krásy toho všeho tam u nás na vějičky slov“, čar i barev. Tady v uvažování
o krajině spatřuji bezprostřední analogii k předchozímu přemítání o pojmu památka. Opět
se tu dotýkám roviny individuálního, převážně emotivního vztahu. Ale i tak mi do něho
prosakuje má dávná náklonnost ke geologii, přírodovědě,
pokračování na s. 8



Cena Břetislava Štorma
1. cena: Radek Novotný , Kestřany – obraz vesnice
Ateliér Cikán, ústav památkové péče

stávajíci stav – hotel kestřanka

Práce je obrazem vesnice, která tu není, ale mohla by být. Kestřany jsou výjimečnou
vesnici, která trpí všemi problémy, které přineslo především minulé století – všudypřítomným rozpadem vztahu mezi sídlem a krajinou, narušováním charakteru obce
necitlivou zástavbou a všeobecnou lidskou apatií k veřejnému. Musíme se ptát proč
a pátrat po příčinách. Odpověď nebude příjemná...
Cílem návrhu bylo vytvořit obraz fungování vesnice, ve kterém by mohlo docházet
k postupnému navracení tradičních dějů do obce, a tak obnovení jejího přirozeného



rozcestí u božích muk

chodu relativně ekonomicky samostatné a soběstačné správní jednotky. Úkolem není
primárně doplňovat chybějící formu, ale pokusit se znovunastavit relevantní kulturní
proces, který by formoval a kultivoval sám od sebe a stal se skutečným obrazem vesnice a krajiny.
Architekt to sám nezvládne, ale může na to poukázat...
kompletní portfolio: http://issuu.com/rn-a/docs/kestrany_portfolio_2012_rna

cesta ke kalvárii u řek y

cesta za třešňov ým sadem
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archeologii, lesnictví, které mi poznenáhlu prohlubovaly pohled na krajinu jako dějiště historického procesu o stále další objektivní dimenze. A tak se opět začne vytrácet soukromý
příběh a začíná se rýsovat snaha o racionální uchopení jevu tak složitého a komplexního,
jakým je krajina. Ne snad proto, že by tyto osobní důvody ztrácely na významu. Vedle nich
ale vyvstává naléhavá potřeba porozumět mechanismu prudké proměny krajiny, jíž jsme
v současnosti svědky. Něco, co bývalo samozřejmým a jako téměř neměnně vnímaným
dějištěm našeho života, se mění. Mění se viditelně. I z horizontu jediného života a jediné
paměti. Ta cestička k domovu, která se známě vinula – od dětství po stáří, stále stejnou
křivkou mezi poli, tak jistě, důvěrně známě a stále, že se stala poetickým symbolem životních jistot; jenže najednou zmizela, odbagrována výkopem pro zářez dálničního tělesa.
Silueta vesnice se rozkynula domečkovištěm po svém obvodu, takže i špička kostela
najednou ztratila svou výšku. A k lesu už nedojdeš. Zaorali cestu. Uprostřed pole zarůstá
houštím bezinek polorozpadlá kaplička, které sebrali cestu do sousední vsi. Naše krajina
je výtvorem přírodním i kulturním a výslednicí spolupůsobení obou těchto složek. Proměny jejích přírodních komponent a mechanismu působení ekosystémů však upoutaly
zájem veřejnosti daleko dříve než zánik jejích kulturních rysů. Není jistě divu, že se lidé
cítili ohroženi nejdříve nebezpečím ztráty přirozené stability přírodního základu krajiny.
Pocit bezprostředního existenčního ohrožení vedl k téměř výlučnému zaujetí pro přírodní
aspekty krajiny a jejich ochranu. Evropská úmluva o krajině však zřetelně pojmenovala
provázanost přírodního a kulturního aspektu za charakteristiku evropské krajiny a základ
pocitu identity jejích obyvatel. Ochrana krajiny je v duchu této úmluvy prohlášena za veřejný zájem. Úmluva se od 1. 10. 2004 stala závaznou i pro Českou republiku a 24. 1. 2005
byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv ČR (částka 6) pod číslem 13 jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině. Její naplňování
bylo svěřeno rezortu životního prostředí a státní ochraně přírody. Úmluva klade důraz na
krajinné plánování, zahrnující cílené kroky v ochraně a péči o krajinu. Je výzvou současnosti, aby se všechny zainteresované disciplíny pokusily o vypracování postupu k zachování
a udržení význačných nebo charakteristických rysů krajiny založených na přírodních aspek-

karel humpola

tech a stopách lidské činnosti. Svou povahou jde o činnost transdisciplinární. Památková
péče by v ní měla plnit roli jednoho z důležitých a nepominutelných partnerů, připraveného
a schopného kooperace s dalšími zúčastněnými partnery a zejména s veřejností.
Na rozdíl od státní ochrany přírody se však památková péče ještě nedopracovala k ucelené metodě přístupu k výzkumu a hodnocení krajiny a jejích kulturních komponent. Evropská úmluva o krajině rovněž zdůraznila vztahovou hodnotu krajiny. Nejen památka, ale
i krajina je kvalitou „sama o sobě“, ale i pro toho, kdo v ní žije, vnímá a spoluvytváří ji. Také
krajina představuje „nádobu paměti“. Načerpat z ní však dosud ještě plně neumíme. První
kroky má za sebou již historický výzkum krajiny, zájem se upíná i ke studiu vnímání krajinných hodnot (se zájmem sleduji na FA ČVUT např. studenty a doktorandy H. Hansona). Je
evidentní, že jeho základem by se mělo stát poznání a hodnocení jejích historických vrstev.
V rámci grantu SGS jsme se pokusili ověřit dílčí kroky při výzkumu snáze uchopitelných
historických krajinných vrstev. Modelovým příkladem se pro nás stalo barokní Šporkovo
panství v Lysé nad Labem.
5/ Obraz a zážitek? Kráčíme starou zemskou cestou po hraně písčité terasy nad nivou
v blízkosti meandrujícího Labe. Cesta jako mlat, tvrdá, pevná, ač nedlážděná, přesto
nerozmáčená. Jezdilo se tudy z Prahy do Kladska. Od raného středověku až do třicátých
let 19. století. Jdeme v hloučcích, povídáme si o krajině, přírodě, baroku i všeličems jiném.
Kvetou trnky. Je nás přes dvacet, co víme, jak starou cestou jdeme, proč vedla tudy, odkud
a kam, a jaký tu býval les, proč kde byla bažina a kde pole... A máme najednou něco navíc.
Snad s tím rozumně naložíme.

Karel Humpola, 4. ročník
Obecně prostředek, odkazující na souvislost, která je často na první pohled skryta –
v širokém slova smyslu tedy i „pouťová cetka“ , která vyvolává asociaci/vzpomínku (na
prostředí, dobu, činnost, osobnost…), nikoli jen na svou cenu nebo stáří. Památka bez
příběhu je ochuzena o velkou část své hodnoty a může lehce pozbýt svého smyslu… je

filip chmel

to vypravěč příběhů. Snad neopakovatelná konfigurace vnějšího prostředí v čase i místě, soubor živého i neživého, hmotného i nehmotného, ale i promítnutých vzpomínek
a investovaného úsilí. Je to zdánlivě stálé prostředí, které prochází neustálými cyklickými i lineárními změnami. Nevím, jaké limity mají současné možnosti vyjadřování, tudíž
nedovedu odpovědět.
a) krajinné umístění a příběh Braunovy sochy na počest Karlu VI. v Hlavenci, příspěvky
o geomorfologickém utváření krajiny v kontextu s polohou zakládaných sídel, vedení
cest, způsobu hospodaření atd;
b) pomíjivost, ale i nevratnost změn krajiny, její stálé přizpůsobování aktuálním, měnícím se potřebám nebo podmínkám.

Ing. Filip Chmel, doktorand (Ústav památkové péče)
1/ Jelikož pracuji v oboru obnovy stavebních památek, první, co se mi vybaví,  je
zchátralá, trhlinami prošpikovaná budova, která již opravdu něco pamatuje. Samozřejmě tento pojem chápu v daleko širší rovině a vnímám, že v podstatě jde o jakoukoliv hmotu či myšlenku, která nese určité poselství minulosti.
2/ Mnoho! Vyrůstáme v ní, působí na nás a ovlivňuje náš způsob života už od počátků
naší existence. Krajinu člověk není schopen vytvořit, pouze ji může měnit. Není ošklivé
krajiny, může existovat pouze krajina zpustošená.
3/ Ano, mě osobně inspirovala v mnohém. Již dávno jsem vnímal některé pozůstatky
starých cest, na kterých jsem si představoval jedoucí povozy středověkých obchodníků
a jezdců na koních. Ale až v poslední době mi dochází, nakolik je kulturní krajina pomíjivou záležitostí a jak mnoho známek předchozích stavů lze nalézt pouze s důkladnou
znalostí historie kraje.
4/ Myslím, že hlavní je stanovení priorit, tzn. začít s důkladným průzkumem lokalit, rozdělit je do kategorií podle jejich hodnoty a posléze je začít chránit obdobným způsobem,
jakým jsou dnes chráněny památkové objekty.

karolína kopecká

5a/ Silných obrazů bylo hned několik, například kruhová náves barokní vsi Byšičky nebo
pomník Karlu VI., osvícený lomeným světlem slunce pomalu se blížícího k horizontu.
5b/ Silným zážitkem byla návštěva zámku v Lysé nad Labem, dnes sloužícím jako domov
důchodců. Velmi na mě zapůsobily reprezentační barokní prostory, dříve jistě plné dějů,
v kontrastu s pomalým tepem času současného obyvatele v podzimu jeho života.

Karolína Kopecká, 1. ročník
1/ Jedinečná stopa (ať už je či není fyzická), která odráží historii daného místa či lidí
tam žijících. Vnímají ji jako nedílnou součást svého okolí po několik generací, mají k ní
osobní citový vztah, neboť pro danou lokalitu představuje symbol určité události, doby
či prostě jen dovednosti předků, kteří ji vybudovali.
2/ Krajina jako jednotka je pro mne výsek určitého území, který je člověk naráz schopen
obsáhnout, představit si ho, uchopit ho a mít z něho nějaký dojem. Prostě část území,
která na nás bezprostředně působí a ovlivňuje nás. Nejde v ní jen o pěkné výhledy do
okolí, ale i o celkové uspořádání, jež se člověku dříve či později vryje pod kůži.
3/ Změnila můj pohled, co se týče možné míry zásahu. Soudobá praxe, kdy o podobě
místa rozhodují jednotliví vlastníci pozemků, neumožňuje – s výjimkou pozemků – moc
velké plánování. Pohled na byť jen zbytky kdysi tak detailně promyšleného a koncepčně
pojatého plánu, který zahrnoval celé tehdejší panství a navíc dokonale fungoval, byl pro
mne malým šokem.
5/ Nejsilnějším zážitkem paradoxně nebyla jedna dokonalá stavba či místo, ale spíš
přesnost, s jakou to vše bylo umístěné. Co zprvu vypadalo jako náhodné rozhození
po mapě, se nakonec ukázalo jako velice dobře promyšlený systém, který (ať jedete
po jakékoliv tehdejší hlavní cestě) vám s naprostou samozřejmostí servíruje a jakoby
odměřuje jednotlivé scenérie. Preciznost provedeného záměru byla naprosto odzbrojující.



linda kobrlová

Tradiční letní anketa Alfy
Vakace s architekturou?

 Spojíte letošní prázdniny s architekturou?
 Kam

( jinam) byste jel/a, kdybyste mohl/a?

Linda Kobrlová, 2. ročník
 Bohužel tyto prázdniny neplánuji nic velkého, jsem zahlcena směnami v práci
a financí není nazbyt. Očekávám pouze několik výletů za českou architekturou. Abych
ale přispěla, na mé poslední cestě, okruhu po Švédsku, Norsku a Dánsku, jsem ocenila
severskou architekturu. Líbí se mi její strohost i jakási hravost a důraz na oddělení
venkovské architektury od městské. Zasazení architektury do okolní krajiny je velice
citlivé a působí nenuceným a bezprostředním dojmem, jako je tomu například u kontrolní stanice v Gullesfjordu nebo u kostela v Mortensrudu, zároveň se mi líbí použití
lokálních materiálů (bouda na vrcholu Galdhøpiggenu). Zatímco v městském prostředí je použito klasičtějších stavebních materiálů i odvážnějšího designu (Opera v Oslu).
Rozhodně plánuji procestovat severské země ještě důkladněji.
 Ráda bych se podívala všude. Mám velice kladný vztah ke staré architektuře, a tak
bych začala v místech dnešního Iráku, Sýrie a Izraele. Ačkoliv je tamní situace neustále
velice napjatá, chtěla bych na vlastní kůži zažít pocit, kdy stojíte na místech, která jsou
popisována na nejstarších písemných záznamech a hned v úvodu mých prvních skript.

Eliška Křížová, 4. ročník
10

 Nyní je dost těžké nemít dovolenou spojenou s architekturou. Krom případů, kdy
člověk vyrazí mimo civilizaci, nás obklopuje téměř všude. Určitě bývaly časy – před
studiem architektury – kdy jsem si to ani neuvědomovala, ale vždy to tak bylo. Tudíž

eliška kří žová

vojtěch sigmund

ať už budu v Čechách nebo na dovolené v zahraničí, budou moje prázdniny spojené
s architekturou. A co mě bude nejvíce zajímat? Vzhledem k tomu, že je architektura
výsledkem činnosti člověka, tak hlavně historie. Vývoj až po současnost, který v sobě
zahrnuje všechny výše jmenované pohledy.
 Kdybych mohla, vydala bych se na cestu kolem světa. Chtěla bych vidět Machu Picchu nebo navštívit Sydney. V ideálním případě bych zapíchla prst do globu a vydala se
na cestu. A i kdyby byl cíl uprostřed oceánu, což je nejpravděpodobnější, znamenalo
by to cestu tam a zpět. Zvolila bych si takovou trasu, abych toho mohla zažít co nejvíc.
Nešlo by mi jen o architekturu, ale i o přírodní rámec a vlivy okolí. A především společenský faktor – jak se lidem v tom kterém prostředí žilo či nyní žije.

Ing. arch. Vojtěch Sigmund, doktorand v Ústavu navrhování
 Letošní léto strávím ve Francii. Budu pomáhat na svépomocné stavbě rodinného
domu. Investoři jsou moji blízcí přátelé. Půjde o nízkonákladový objekt z přírodních
materiálů. Na návrhu jsem se částečně podílel, jelikož souvisí s tématem mé dizertační práce. Objekt je umístěn ve vesničce v jižní Bretani, v blízkosti památkově chráněného středověkého města. Ze strany radnice byl proto kladen důraz na vnější charakter
stavby tak, aby byl v souladu s okolními, typicky bretaňskými domy. Zejména bylo
třeba podrobně konzultovat řešení fasád, střechy a použitých materiálů. Můj odjezd
se blíží a jsem zvědavý, jak daleko budou mé teoretické znalosti od reálných podmínek
na stavbě.
 S největší pravděpodobností se nezúčastním výletu, který organizuje doc. Michaela
Brožová, vedoucí mé dizertační práce. Výlet je určen pro studenty prvního ročníku
ateliéru ZAN Brožová a volná místa jsou doplněna zájemci z řad ostatních studentů.
Cílem je klášter La Tourette od le Corbusiera. Během cesty budou navštíveny další
stavby, jako například školicí centrum Rolex v Lausanne od ateliéru SANAA. V samotném klášteře a v jeho okolí se budou moci studenti věnovat kreslení různými technika-
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mi a především duševnímu zklidnění, které po náročném prvním ročníku bezpochyby
ocení. Ostatně bychom ho zřejmě potřebovali všichni.

Josef Váně, 2. ročník
 Samozřejmě. Jinak bych prázdniny bral jako ztracený čas. Vloni jsem byl mile překvapen z Dublinu, letos se chystám do Kodaně nebo na opačnou stranu: do Lublaně.
Všechna tato tři města spojuje obětavá péče o veřejné prostory. Od loňského roku se
touto problematikou alespoň v omezeném volném čase zabývám a velkým vzorem je
právě dánský architekt Jahn Gehl, proto by mě lákala Kodaň, kde se nachází mnoho
jeho realizací. To kouzlo je schované v tom, že když procházíte nějakým takovýmto
veřejným prostorem, ani si ho neuvědomujete, přijde vám přirozený. Dále mě fascinuje jeho neúnavný boj s úřady pro to, co je pro lidi, apel na lidský rozměr městského
prostoru: „měřítkem kvality se opět musí stát člověk, ne automobil jako v posledním
půlstoletí“. České prostředí má s tímto velké problémy v podobě náměstí a ulic připomínajících obrovská a lidskému měřítku nepřirozená parkoviště.
 Rád bych se podíval do Číny. Jako každá civilizace, které roste ekonomické a politické vědomí, začne postupně budovat obrovské projekty, které si může i nemůže
dovolit. A právě Čína je příkladem ze současnosti. Vláda buduje celá nová města na
„zelené louce “, aniž by k tomu byla poptávka. Z pohledu architektury jde ale o neuvěřitelný počin, místní architekti plánují celé urbanistické plány, staví monumentální
výbavu měst. Dle názorů odborníků ale urbanistický styl výstavby neodpovídá tomu,
co známe na Západě. Neexistují žádná omezení, stavby proto hýří futuristickými
tvary, popřípadě se snaží kopírovat západní vzory. Nová města, často plná bizarní
architektury, jsou však pustá. Města duchů, v kterých nikdo nebydlí a bydlet nechce.
Celkově tyto plány ekonomicky již dnes nabízejí bydlení až pro 200 milionů lidí. Např.
ve městě Ordos určenému pro milion obyvatel žije 20 000 lidí. Chtěl bych vidět celou
tuto situaci, kde architekti, kteří dostali tyto pro nás nepředstavitelné podmínky, se

josef váně

jana zdráhalová

s celou problematikou vyrovnávají; dle zhlédnutých reportáží a článků, které jsem si
o této problematice mohl přečíst, bohužel mohou vzniknout situace, kdy chodec stojí
uprostřed ulic, tvořících veškerou představitelnou výbavu měst, a má pocit, že se děje
něco podivně zvráceného, vybudovaného bez poznatků potřeb lidí a bez ohledu na
životní prostředí, něco, co se neuvidí nikde na světě. Situace, kde architektura nepřirozeně tvoří kulisy, v nichž ale fakticky „nehrají“ žádné postavy.

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.,
odborná asistentka v Ústavu urbanismu
 Část léta strávím ve východních Čechách, takže jako každý rok projedu ratibořický
zámek a přilehlou krajinu. Toto místo mě začalo zajímat, když jsem si uvědomila, jak
citlivě je do krajiny umístěna řada staveb, nejen zámek s parkem, ale i hospodářské
stavby, oranžérie, pila a mlýn se sochou babičky od Otto Gutfreunda a Pavla Janáka
z let 1920–1922. Je to velmi citlivě komponovaný celek, přitom šlo vlastně o hospodářskou krajinu. Povedlo se tu skloubit morfologii terénu s praktickými potřebami lidí
a výsledkem je místo, kde je i po tolika letech potěšením pobýt. Letos bych se chtěla
ještě podívat na dělnickou kolonii osmi domků v Náchodě-Babí odAdolfa Loose.
O její existenci jsem se dozvěděla teprve nedávno.
 Ze zahraničí bych se ráda znovu podívala na katedrálu v Coventry. Stojí tam torzo
původní katedrály, která byla vybombardovaná za druhé světové války. Zachované
zůstaly jen zbytky obvodových stěn a středních pilířů, které byly ponechány, a vnitřek
se přeměnil na veřejný prostor s lavičkami. Celé místo na mě působilo velmi silně, bylo
hodně zvláštní dívat se do volného prostoru skrze kružbu středověkých oken a mít
přitom nad hlavou nebe. V těsném sousedství je postavená nová katedrála, která je
s původní stavbou propojena. Obecně se mi současné církevní stavby málokdy líbí, ale
tato mě nadchla jak exteriérem, tak interiéry. Nová katedrála byla postavená v roce
1962, architektem byl sir Basil Spence.
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X Doučovací plenér pořádá Ústav výtvarné tvorby FA ČVUT. 40 hodin – 5 dní
po osmi hodinách v týdnu. Místo konání: Praha. Vede akad. mal. Milada Gabrielová.
Kontakt: gabrimil@fa.cvut.cz, miladagabrielova@email.cz, tel. 602266406.
X Film Jeana-Luca Godarda „2 o3 choses que je sais d´elle“. Dvě nebo tři věci,
které o ní vím; Francie, 1967). Projekce jednoho z nejslavnějších snímků francouzské
nové vlny, jenž kritizuje konzumní společnost Paříže šedesátých let, proběhla počátkem června v rámci cyklu Berlín-Paříž-Řím: zpodobení evropských metropolí ve filmu.
Cyklus pořádá Ústav urbanismu.
X Je v architektuře prostor pro spravedlivost? „Architektka Gabu Heindl říká ‚ANO‘
a ‚NE‘. ‚ANO‘ návrhům veřejných staveb a infrastruktury, stavbám určeným kultuře
a vzdělávání; ‚NE‘ šovinistické, rasistické a diskriminující architektuře, vykořisťovatelským projektům, suburbanizujícím rodinným domům nebo spekulativní výstavbě.“ Kdy
a kde je městská architektura spravedlivá, nestranící jen vybraným skupinám a neznevýhodňující jiné? Do jaké míry může být stavba příčinou či následkem nespravedlivého plánovacího procesu nebo být nefér? Nebo také: Do jaké míry zůstává určité místo
„jen“ jedním z mnoha míst? Tedy „pouhým“ místem, které může být fér či nefér zcela
nezávisle na své architektuře? Na to vše jsme se ptali v květnu vídeňské architektky,
urbanistky a teoretičky Gabu Heindl, která přijala pozvání pražské Fakulty architektury
ČVUT, Rakouského kulturního fóra v Praze a časopisu ERA21. Architektka, která vystudovala ve Vídni, v Tokiu a na Princetonu a působí v současnosti na Akademii výtvarných
umění ve Vídni, říká, že každý projekt, každá krajina, každá budova, každá část města
vytváří momenty začlenění a vyloučení. Zeď jako hranice je základním prvkem architektury. Jak konkrétně se tyto bariéry projevují v Praze, v samotném centru města, nebo
v radikálními proměnami procházejících čtvrtích jako Žižkov a Karlín, si vyzkoušeli účastníci workshopu, mezi nimi mnozí studenti pražské fakulty. Výsledky workshopu jsou
ke stažení na www.gabu-wang.at/just_space.html, www.rkfpraha.cz/just-space

X Skici aneb Jak jsme na tom? Volné uskupení studentů FA ČVUT s podporou Jana
Jehlíka a Milady Gabrielové uspořádalo počátkem června 2012 ve fakultní dvoraně
přehlídku skic s otázkou v titulku. Na vernisáži promluvil doc. Jan Jehlík: „Kresba je
pro architekta stejný instrument, jako pro hudebníka tóny“, řekl m. j. Na flétnu zahrál
Miloš Löffler, zazpívala Žofie Dařbujánová. Vznikla i menší debata mezi přítomnými
pedagogy a studenty. Často diskutované téma přináší různé otázky: Skicují studenti? Používají kresbu a kdy? Umějí to? Baví je to? Znají výhody a způsoby skicování?
Smyslem přehlídky není jen zjištění stavu, ale také povzbuzení studentů ke kreslení.
Sběr prací probíhal volně od začátku dubna, nebyly stanoveny žádné kategorie a byl
ponechán prostor k vystavení všem, kteří se odvážili a skici přinesli. Vystavujících
bylo přes čtyřicet – studentů FA ČVUT a hostů z jiných škol architektury. Objevily
se skici školní i osobní, z navrhování, z cest, z vlaku, skici fantastických světů, skici výtvarné, technické, analytické i architektura zabydlená bizarními populacemi.
Z technik šlo převážně o kresbu tužkou, pastelkami a fixy, ale i tuž, akvarel a kombinace s počítačovou grafikou. Kreslilo se na šmírák, pauzák, baličák, papír čtverečkový, faxový a jeden tácek. Pořadatelé počítají s pokračováním přehlídky v příštím
akademickém roce a věří, že přiláká další autory a přinese další odpovědi.
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