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Jak chránit poválečnou 
architekturu?
Klára Mergerová Tlustá čára, kterou jsme v roce 1989 důrazně oddě-

lili demokratickou současnost od čtyřiceti let soci-
alistické beznaděje, přinesla v prvním porevolučním 
období vlnu idealismu a nadějí na lepší zítřky. Nedů-
sledné vyrovnání s minulostí se ale propsalo do ploš-
ného odsuzování veškerých připomínek předchozího 
režimu a na dlouhou dobu dopředu nám znesnadnilo 
nezaujaté hodnocení. Také architektura jako nedílná 
součást kulturního dědictví trpí stejnými předsud-
ky a  stereotypy, jakými jsme si zvykli hodnotit vše, 
co nám čtyři desetiletí socialismu zanechala. Stavby 
poválečné éry jsou nahlíženy prizmatem politického 
režimu, ve kterém byly vytvořeny, a provází je malá 
a  jen pomalu vzrůstající popularita ze strany laické 
a mnohdy bohužel i odborné veřejnosti. Z celého ob-
dobí od roku 1950 až do současnosti je v Praze chrá-
něno pouze deset architektonických děl. Takto nízký 
počet kulturních památek, jenž nemůže uceleně re-
prezentovat vývoj české architektury 2. poloviny 20. 
století, svědčí o  naléhavé povinnosti začít jednat. 
Z  jakých důvodů je v  České republice prozatím pa-
mátkově chráněno jen mizivé procento významných 
staveb? Jaké faktory brání komplexnímu zhodnocení 
poválečné architektury a její ochraně? Čím je archi-
tektura 50.–80. let specifi cká a čím je specifi cká její 
případná ochrana? 

Pro českou architekturu let 1948–89 je více než 
kdy jindy typické užití specifi ckých stavebních ma-
teriálů, vycházející z  omezené nabídky stavebního 
průmyslu, jenž znesnadňoval hledání individuál-
ních řešení a preferoval masovou, převážně prefab-
rikovanou produkci. Práce architekta nespočívala jen 
v  projektovém navrhování, ale také ve vyhledávání 
stavebních materiálů vyhovujících autorskému zá-
měru. Úspěch každé realizace spočíval do jisté míry 
i ve schopnostech architekta sehnat vhodného doda-
vatele a prosadit vlastní kreativní návrh řešení. Pro 
dobovou tvorbu je charakteristické experimentová-
ní s novými konstrukcemi 1, práce s materiály, které 
pro stavebnictví původně nebyly určeny, a nesourodé 
kombinování typizovaných prvků s  individuálními, 

řemeslně vyráběnými.2 Šedesátá léta, prosycená ví-
rou v neomezený technologický pokrok, zaznamenala 
oblibu experimentovat s  kombinacemi různorodých 
materiálů. Čím menší nabídku trh, pokud se trhem 
mohl vůbec nazývat, poskytoval, tím větší byla chuť 
a odhodlání některých tvůrců dosáhnout i v limito-
vaných podmínkách svého cíle. 

K  přestavbám a  odstranění jsou často náchylná 
technická zařízení budov, která jsou nicméně jejich 
nedílnými součástmi. Postupným nahrazováním 
drobných prvků dochází k pozvolné proměně charak-
teru stavby. Příkladem může být dilema, se kterým 
se památkové orgány setkaly při obnově vysílače na 
Ještědu, konkrétně venkovních prvků z pohledového 
betonu, podrobených během let vysokohorským po-
větrnostním podmínkám. Náročné klima způsobilo 
poškození povrchové vrstvy betonu a korozi výztuže, 
která dnes vyžaduje rekonstrukci. Záplatování beto-
nu by ale zcela jistě nebylo s původním materiálem 
vizuálně jednotné a  vyvolává otázky, jakým způso-
bem s dosluhující konstrukcí naložit. Je technické vy-
bavení součástí chráněné kulturní hodnoty? „Jakým 
způsobem se postavit k autenticitě hmoty? Rezigno-
vat na autenticitu hmoty a snažit se držet formu, tj. 
dožilé prvky nahradit kopiemi? Držet nikoli formu, ale 
pouze výraz, tj. dožilé prvky nahrazovat soudobými 
formami v původním duchu?“ 3 Jak tedy se specifi cký-
mi realizacemi nakládat? Do jaké míry je autenticita 
původních materiálů důležitá pro hodnoty stavby? 
Jakým způsobem se specifi ckými materiály dnes za-
cházet a jakým způsobem je chránit? Jak manipulo-
vat s původními, často experimentálními stavebními 
materiály, jejichž rekonstrukce je nejen časově a fi -
nančně náročná, ale navíc jen málo efektivní? Původ-
ní materiály lze již dnes vyměnit za současné náhraž-
ky s  téměř identickým vzhledem, ale pokročilejšími 
technologickými vlastnostmi. Je vhodné nahrazovat 
nekvalitní, ale autentické materiály dnešními ekviva-
lenty, které rekonstrukci zajistí větší odolnost, ale tr-
vale znehodnotí historické svědectví doby? 



Jak chránit poválečnou architekturu?

ALFA 3 ¦ 2012 89

Používání neobvyklých stavebních materiálů s se-
bou nese i další komplikace. Vlastnosti experimen-
tálních látek nebyly v době použití dostatečně pro-
věřené a až časový odstup či změny v užívání staveb 
odhalily dílčí potíže. Moderní hygienické normy také 
kvůli obsahu škodlivých látek vyloučily ze stavebnic-
tví některé dříve běžně používané materiály. Obsah 
azbestu nyní ohrožuje budoucnost některých vý-
znamných staveb 20. století.

Jiné nároky jsou dnes kladeny i na energetické re-
žimy budov. Současným podmínkám požadovaných 
úspor spotřeby energie při provozu budov mno-
ho staveb z druhé poloviny 20. století neodpovídá, 
a  proto vyžadují rekonstrukce obvodových plášťů. 
Obzvláště ohrožené rekonstrukcemi jsou stavby z ob-
dobí 2. poloviny 50. a 60. let, kdy se u nás začaly ve 
velkém měřítku používat velkoplošné skleněné fasá-
dy. Lehké závěsové či výplňové pláště byly velmi ne-
úsporné a intervence, jež mohou zajistit úspory v řá-
dech desítek procent, jsou tedy nevyhnutelné; nutné 
zateplení však může znamenat značný zásah do jejich 
výrazu. Stěny, realizované v  domácích podmínkách 
po vzoru amerických „curtain walls“, mohou necitli-
vými zásahy snadno přijít o svoji lehkost a tím také 
o osobitý charakter. 

Omezený sortiment trhu tehdejšího Českosloven-
ska často znemožňoval architektům realizovat jejich 
ideální vize. Architekti byli nuceni upravovat své pro-
jekty podle momentální nabídky místních či domi-
nantních dodavatelů a vzdalovat se tak od původních 
plánů. O to větší se může zdát dilema, před kterým 
stojí dnešní památková péče. Jejím cílem je na zá-
kladě podrobného stavebně-historického průzkumu 
defi novat hodnotné prvky a maximum jich uchovat 
budoucím generacím. Co když je ale v  dnešní době 
pokročilé techniky možné uskutečnit konstrukční 
postupy, které byly v  Československu 60. let příliš 
nákladné, technicky náročné či dokonce nerealizo-
vané? Památková péče se tak dostává na tenký let 
pokušení učinit památku ještě původnější, než jakou 
byla v momentě svého vzniku. O tom, zda je takový 

postup správný, však pochybuje Rostislav Švácha.4 
Jakkoliv oceňuje kvalitu a  citlivé provedení rekon-
strukce Ústavu makromolekulární chemie, klade si 
otázku, zda je vhodné zhmotňovat ideální představu 
Karla Pragera a  de facto tím narušovat historickou 
hodnotu skutečné stavby z  počátku šedesátých let. 
Chráníme historický stav, v jakém byla stavba v době 
svého dokončení v roce 1964, nebo progresivní vize 
Karla Pragera? 

Do osudů hodnotných poválečných staveb se dále 
zásadně promítá střet dvou zákonů – autorského 
a  památkového. V  případě staveb 2. poloviny 20. 
století dochází k  situaci, kterou dosud památkové 
orgány neřešily. Žijící architekt nejenže sleduje osud 
svých staveb, ale také může v případě zásahů uplat-
ňovat svoje autorské právo. Autorský zákon se zde 
střetává s památkovým a pro osud stavby je zásadní, 
kterým z nich se bude vlastník řídit. 

Podle autorského zákona 121/2000 Sb.5 je chráně-
no architektonické dílo, kterým ovšem není fyzická 
stavba (ta je defi novaná jako „vyjádření architekto-
nického díla“ 6), ale projekt, myšlenka, koncept. Zá-
kon nejasně stanovuje povinnost vlastníka stavby 
provádět zásahy se souhlasem autora, pokud se však 
jedná o  „přiměřené změny [architektonického] díla 
v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty díla“ 7, 
vlastník tuto povinnost ztrácí. Nezbytně nutná míra 
je diskutabilní pojem a  ze staveb nenápadně mizí 
hodnotné prvky bez vědomí jejich autorů. 

Chceme-li stavby chránit podle autorského zá-
kona, dbáme na zachování umělecké hodnoty a au-
torského záměru, opomíjíme ale zároveň hodnotu 
historickou. Stavebními zásahy dochází k poškození 
nebo dokonce výměně původních materiálů za nové, 
narušeny mohou být dobové konstrukce, zanedbány 
charakteristické technologické postupy. Je však v pří-
padě nejmladších architektonických památek rele-
vantní o historické hodnotě vůbec uvažovat a  lze ji 
posuzovat? Jsme pro krátký časový odstup schopni 
objektivně hodnotit kvality architektonických děl?



90 ALFA 3 ¦ 2012

ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM

Dalšími hráči, kteří začali po listopadu 1989 výraz-
ně vstupovat do problematiky památkové ochrany, 
byli soukromí vlastníci staveb. Vlastnickoprávní spo-
ry a zdlouhavé majetkové restituce způsobily, že otáz-
ka památkové ochrany byla na počátku devadesátých 
let odsunuta na okraj zájmu. Naděje, že se v porevo-
luční době podaří navázat na dynamičnost památko-
vých orgánů z doby jejich vzniku, se nenaplnily. 

Česká architektura vznikala v  letech 1948–89 na 
pozadí pokřiveného režimu, jehož dopad na soudo-
bou praxi projektových ústavů a  stavební kulturu 
není možné zanedbat. Chceme-li ji však interpre-
tovat a včlenit do vývojové linie dějin architektury, 
musíme zhodnotit, zda měl politický režim dopad 
také na vývoj architektonických forem, a zda je tedy 
možné na architekturu daného období hledět poli-
tickou optikou. Historik architektury Petr Kratochvíl 
v této souvislosti připomíná: „Náš pohled na minu-
lost je vždy předurčen naší aktuální situací, která je 
vždy i situací politickou. Je lepší, když jsme si této si-
tuovanosti vědomi, a jsme tedy také schopni ji kritic-
ky refl ektovat, než když si naivně myslíme, že můžeme 
vystoupit z dějin a zaujmout nezávislou pozici neza-
ujatého pozorovatele.“ 8 Jakkoli je důležité vnímat 
dobové politické souvislosti, je nutné se vyvarovat 
prvoplánových odsudků architektonických děl jako 
plodů režimu, se kterým se neztotožňujeme.

Autorka spracováva dizertačnú prácu na FA ČVUT 
Praha na tému Aspekty ochrany poválečné architek-
tury. Školiteľ: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
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