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Knížákova smršť 36
Milan KnížáK, ředitel národní galerie v Praze

N ad Letnou 
sa blýska, 
hromy di-

vo bijú, ale jsou 
to špatné hromy. 
S l e d u j i  k a u z u 
Národní knihovny 
od začátku a už při 
prvních náznacích 
o možnosti jejího 
umístění na Letné 
jsem proti tomu 
veřejně protesto-
val. Ale to není 
ten problém. Dnes 
se otázky „blob na 
Letné či jinde nebo 
vůbec“ chopila mé-
dia, a to je to nejhorší, co se mohlo stát. 
Pan Kaplický a jeho squadra hovoří o 
zpolitizování celé kauzy, ale pokud to 
někdo udělal, pokud někdo vnesl do 
případu politické aspekty a neustále 
přiživuje média, jsou to právě oni. Pan 
Kaplický se důsledně vyhýbá diskuzi o 
odborných problémech projektu a jen 
osočuje oponenty z bolševizmu, tota-
litnosti, zaostalosti, amatérizmu a dává 
nám najevo, že přichází z té správné ze-
mě, z toho správného světa a proto jen on 
ví, jak se věci mají, a jen on je nositelem 
pravdy a pokroku. Letenská pláň je velký 
prázdný prostor, který svým umístěním 
ve středu velkoměsta nabývá stále větší 
a větší ceny a řada developerů by jej 
ráda využila. Jeho cena je však právě v 
tom, že zůstává nezastavěn, (což ovšem 
neznamená neupraven a nevyužíván). 
Ale i nevyužívaný prostor v srdci měs-
ta má velký ozdravný smysl pro život 
města. Stejným nesmyslem jako stavba 
Kaplického blobu je projekt národního 
fotbalového stadionu, který by ohrozil 
život v Praze 7, jež by se stala v době fot-
balových zápasů arénou pro boje policis-

tů a fanoušků. 
Taková situace 
by ochromila 
d o p r a v u  a 
z n e m o ž n i l a 
normální exis-
tenci lidí tam 
byd l íc í m .  I 
o c e a n á r iu m 
j e  n e s m y s -
lem. Nechápu 
proč mají nad 
Prahou plout 
žraloci. Těch 
máme dost v 
o b c h o d n í m 
i politickém 
světě, nehledě 

k tomu, že obří akvárium je už vy-
budováno a to rovněž v Praze 7, na 
Výstavišti.

Ale podívejme se zpět na knihovnu. 
Je to ambiciózní stavba necitlivá k svému 
okolí a přes všechna ujišťování o tom, 
jak málo bude zasahovat do panoramatu 
města, dělá vše, aby byla viděna a aby z ní 
bylo viděno. Proto Kaplický navrhuje zce-
la zbytečné oko mrkající na Hrad. Nebudu 
se vracet k nerespektování podmínek 
soutěže, které vytvořilo nerovnoměrné 
podmínky mezi účastníky a dovolím si 
jen připomenout, že my, tzn. Národní 
galerie, také pořádáme architektonické 
soutěže, ale projekty, které nerespektují 
zadání, i kdyby se nám líbily sebevíc, jsou 
v prvním kole mechanicky vyloučeny. A 
tak to musí být, máme-li 
být spravedliví.

Stále se hovoří o 
vynikajícím složení 
poroty, ale ta byla 
vybrána tak, (a jsou 
pro to jasné indi-
cie), aby podpořila 
Kaplického projekt. 

O prominentce poroty (Zaha Hadid), 
která si diktovala speciální podmínky a 
trávila prací v porotě jen minimum času 
(půl dne), vykládá pan Kaplický, že je nej-
větší světovou architektkou a naznačuje 
tím i osobní vazby. Navíc hovořit o někom 
jako o největším architektovi je naivní, 
můžeme maximálně označit, že pro nás 
něčí práce znamená něco podstatného, ale 
vytvářet pořadí, jako při sportovních vý-
konech, je znak naivizmu a amatérizmu. 
Neupírám panu Kaplickému jeho kvality, 
ale považuji mnoho z jeho konání za 
velmi naivní. Architektura, kterou tvoří 
není nic nového, jedná se o postmoderní 
echo 50. let, jakýsi „neobrusel“, navíc po-
dobný projektům některých jiných světo-
vých architektů. Rozumím vzniku těchto 
organických a nápadných staveb v centru 
průmyslových měst, které postrádají his-
torické dominanty, ale Praha je zcela něco 
jiného. Střed Prahy nepotřebuje nové 
dominanty, má jich víc než dost. Kde je 
potřeba vnést do Prahy něco výrazného 
a současného, jsou její okrajové části, kde 
bydlí spousta lidí 
a kde po-
s t a v i t 
n ě c o 
t a k 

ná
zor

y a
 Ko

me
ntá

ře

Sova zpívá ukolébavku ráno
Flamendři rozkoší vrní
Aby měl svět nahnáno
Vyrábím růžím trny
Z přemíry kvítí
Je mi na blití
A z těch lidí
Co slepě vidí
Dostávám žloutenku
Tyfus
Lupenku
Hlavně se stydím
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kulturního, jako je Národní knihovna, 
by znamenalo podstatný kulturní pří-
nos. Do situace se opět zamotal i Václav 
Havel, jehož orientace v oblasti vizuální 
kultury je opravdu nicotná, jak nás 
přesvědčil svými zásahy do Pražského 
hradu a naposledy, když vytvořil číslo 
Hospodářských novin, do kterého na-
cpal plytké dekorace Aleše Lamra. Havel 
rovněž strhává problém na politickou 
rovinu a využívá polemiku k útokům 
na ODS, což ostatně dělal i dříve, kdy se 
stále tvářil jako nadstranický prezident, 
kterým, bohužel, nikdy nebyl. Jeho sou-

časné vstupy do našeho veřejného života 
jsou však ještě zavilejší.

Dovedu si dobře představit hravý 
Kaplického blob na některém z pražských 
sídlišť anebo, jak jsem již dříve publiko-
val, na pankrácké pláni nebo v prostoru 
Žižkovského nákladového nádraží. 
Umístění vprostřed města, i kdyby byla 
knihovna sebekrásnější a sebecitlivější, 
znamená velké zatížení pro dnes již do-
pravně ochromené město. A to nemluvím 
o její ceně, kterou ještě nikdo reálně 
nevypočítal. V tomto textu není prostor 
pro o diskuzi o technických řešení, ale 

právě o nich by se mělo na odborné bázi 
diskutovat a ne pořádat trapná televizní 
show, kde se moderátorka nezajímá o 
skutečný stav věcí a jen strhává diskuzi 
do bulváru. Nesmyslné výsledky nesmy-
slného hlasování jsou pak vydávány jako 
důkaz přání lidu. O přání lidu toho vím 
velmi mnoho. Téměř 50 let mého života se 
režim zaštiťoval přáním lidu, jen aby lidu 
škodil. Respektuji odbornost, seriózní 
diskuzi lidí, kteří vědí, o čem mluví, to 
vše postavené na pečlivé analýze všech 
aspektů dotýkající se problému. Nic ta-
kového se tu zatím nestalo.


