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V Praze dne 10.01.2002

Vážený pane předsedo,

především se Vám musím představit. Jsem v čele Českého národního
komitétu Mezinárodní rady stavebních památek a sídel – ICOMOS. Tato světová
organizace v rámci UNESCO shromažďuje odborníky v oboru poznávání a
zachování stavebních památek z celého světa.
Po celý život se soustřeďuji na poznání Prahy a na vytvoření optimálních
podmínek její kulturní budoucnosti jakožto nejkrásnějšího města na světě. Byl
jsem jedním ze zpracovatelů návrhu na zápis Prahy

do seznamu světových

památek. Dostalo se mi mimořádně vzácného uznání - čestného občanství Prahy.
S hlubokým smutkem a vnitřním

zoufalstvím jsem četl Váš článek

v Architektu „Mrakodrapy na Pankráci: a proč ne?“.
V tomto mém dopise se

nebudu zabývat tematikou mrakodrapů, i když

osobně s nimi kategoricky nesouhlasím, a připomínám, že tato lokalita je
v ochranném pásmu pražské městské památkové rezervace ve smyslu § 17 zákona
č. 20/1987 Sb. Zdrcující je obsah pátého a sedmého odstavce Vašeho článku.
Považuji proto za svou povinnost naň reagovat.

Tragická je skutečnost, že obsah těchto odstavců

nebyl

předmětem

dotazu Architekta. Připojil jste je z Vaší vnitřní potřeby vyslovit
negativní pohled na pražskou památkovou rezervaci . Její celkový režim
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naprosto

upravuje § 3 nařízení vlády č. 66/1971 Sb.,

které si Vám dovoluji ocitovat

v plném znění
§3
(1) Pro stavební činnost v rezervaci se stanoví tyto podmínky:
a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů a objektů, které
vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty (objekty památkového
zájmu), dotýkají se vnitřní i vnější architektury, musí být řešeny a prováděny se
zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému
společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních
funkcí,
b) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát
architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat
na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky
přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby,
terénních i staveb dopravních,
c) řešení a provádění veškerých úprav
vodohospodářských, energetických, telekomunikačních, podzemních, jakož
i
inženýrských sítí v rezervaci nesmí narušovat její prostředí a ohrožovat
jednotlivé kulturní památky,
d) zpracování, posuzování a schvalování všech územních plánů, soutěžních úkolů
území rezervace musí být
i přípravné a projektové dokumentace staveb na
prováděno se zřetelem ke kulturní hodnotě prostředí.
Obsah Vašeho pátého odstavce, napadajícího památková omezení, týkající
se

hotelu

Four Seasons

a věžové budovy na Václavském náměstí, je

v absolutním rozporu s ustanoveními zákona o státní památkové péči a vládního
nařízení o pražské památkové rezervaci.
Vrchol negativního postoje k platným zákonným normám představuje,
přiznám se, mi zcela nepochopitelný, odstavec sedmý Vašeho článku, v němž
přímo doporučujete, aby nová výstavba probíhala zcela podle přání a potřeb
jednotlivých stavebníků a nikoli podle přání plánovačů tváře města.
Zatímco odstavec pátý kritizuje památkové orgány, že se snažily konat
svou povinnost ve smyslu respektování zákonných norem, je odstavec sedmý
přímo revoluční výzvou k jejich nerespektování. Po přečtení uvedených odstavců
vzniká dojem, jako bychom žili před půldruhým stoletím, v době primitivního
liberalismu bez hranic, který vyvolal právě zrod principů památkové péče.
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Nedovedu

absolutně

pochopit,

pane

předsedo,

že

jako

jeden

z nejpřednějších ústavních činitelů této země, projevujete zcela negativní

vztah k jejím zákonným normám, a dokonce navozujete možnost jejich
nerespektování. Je to tím podivuhodnější, že se jedná o Prahu, město zapsané
v seznamu světových kulturních památek, nádherné hlavní město státu, v němž
stojíte v čele

Poslanecké sněmovny. Součástí příslušného materiálu světové

památky jsou uvedené zákonné normy, které zajišťují její optimální kulturní
budoucnost.
Váš nepochopitelný článek je v rozporu se základními principy a normami
státní památkové péče v hlavním městě Praze.

S pozdravem
Dobroslav Líbal, v.r.
President
Českého národního komitétu ICOMOS

Tel./Fax: ++ 420 2 570 10 248, E-mail: icomos@supp.cz

