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PŘEMÍRU. 

Citace : Marc Augé
Výstava Giona Caminady FA ČVUT 
prosinec 2016 – leden 2017



PAMÁTKOVÁ PÉČE
je proces OCHRANY části KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

HMOTNÉ A NEHMOTNÉ KULTURY

TYTO KULKTURY JSOU NEDĚLITELNÉ a jsou na
sobě z hlediska existence závislé

NEHMOTNÁ KULTURA je obsahem FORMY hmotných
schránek KRAJINY a vystavěného prostředí MĚST a objektů
ARCHITEKTURY, kterou OŽIVUJE a po dobu existence
hmotné schránky její hmotnou formu UTVÁŘÍ, KULTIVUJE A
UDRŽUJE a dává jí SMYSL EXISTENCE A IDENTIFIKACE
společenství s kulturním dědictvím minulosti.

Z hlediska zákona o pam. péči hovoříme o „památkovém fondu“
MOVITÝCH s NEMOVITÝCH kulturních památek.

Nejvyšší stupeň ochrany je prohlášení za „Národní kulturní
památku“



Foto MC



Nehmotná kultura je zapisována v
PAMĚTI společenství, jejíž dokladová
část je mimo jiné založena v
hmotných stopách architektury, jako
dokumentu stavební kultury, ale také
DĚJŮ, zapisovaných do jejího
povrchu, dokladující „bytí“
společenství, které schránky obývá.
Architektura je jako analogové
medium (gramofonová deska)
připravena k vrstevnatému zápisu …

Její vypovídací vlastnosti jsou ve
VRSTEVNATOSTI STOP, jejichž
pravdivost je skryta v doložitelné
původnosti - AUTENTICITĚ a tak
schopnosti k objektivní výpovědi „O
SOBĚ“ a kultuře okolí svého vzniku.
Pravdivá a neporušená vrstevnatost
vypovídá také o „HODNOTĚ STÁŘÍ“.

Foto MC



V památkové péči jsme svědky u
staveb či skupin či souborů
(ensamble) rozhodnutí
UKONČENOSTI ZÁPISU a omezení
přidávání dalších vrstev.

Dochází pak ke KONZERVACI stavu
a omezení vlivu vnitřního obsahu a
dalších vlivů na vlastní formu. Buď je
dílo DOKONČENÉ ve smyslu
autorského uměleckého díla
nebo
ŽIVÝ OBSAH NENÍ PŘÍTOMEN
nebo rezignuje na svoji současnou
reprezentaci.
nebo
JE FORMA NATOLIK HODNOTNÁ,
že vládne svému živému obsahu -
lidem

Foto MC



Není to však vždy nutné, za PODMÍNKY vyšší ETICKÉ  funkce 
živého nebo vkládaného duchovního obsahu, který může památku 
dále  rozvíjet, kultivovat a udržovat.  

Vyžaduje to ale CIT pro vyvážený novotvar. 





Vladimír Boudník
Grafické listy z let 1961, 1965

Otisk – frotáže  v grafických listech 
snímaných  přímo z  vrstev povrchů,   materiálů a nástrojů  v 
továrně ve Vysočanech, kde Vladimír Boudník pracoval.

= 
uzavřené , dokončené umělecké dílo  bez možnosti dalšího 
zápisu, pokud neprovede změnu sám autor. 

Tvůrčí  zaznamenání vzájemné pravdivosti  obsahu , dějů a 
formy 

Ze stop vrstev  prostoru a místa 

uměleckým konceptem  „explozionalismu“

Viz Národní galerie, moderní sbírky.





„V nejstarším a nejpůvodnějším smyslu POVAŽUJEME ZA
PAMÁTKU DÍLO LIDSKÉ RUKY, které bylo vytvořeno s cílem
zachovat ve vědomí příštích generaci stále živé a přítomné
lidské skutky či osudy“
Alois Riegl Moderní památková péče 1905

K hodnotě ZÁMĚRNÉ PAMÁTKY : „zapamatovat si“ se více
nebo méně přidává UMĚLECKÁ HODNOTA současnosti, která
je v přibývajícím čase stále více nebo méně povyšována
HISTORICKOU HODNOTOU svědectví doby , podřízené
relativnímu soudu, v kterém je nebo není uznávána.
NOVÉ je nebezpečně zranitelné, neboť musí ustát všechny
dětské nemoci aby přežilo, dospělo a bylo uznáno.

Přežije-li, získává HODNOTU STÁŘÍ, která může
představovat KULTURNÍ SVĚDECTVÍ nebo také být naopak
DOKLADEM NEÚDRŽBY a ZTRÁTY OBSAHU a ROZPADU
HODNOT společenství nebo kulisou jen ROMANTICKÉ RUINY.



Po dobu kulturní aktivity obsahu (člověka) je kontextuální a
nosný obsah (např. pravidelně opakovaný rituál mše ve formě
Poslední večeře), kterému se podle více nebo méně striktních
pravidel podřizuje umělecká forma hmotné obálky a je rituálem

- pravidelného bytí udržována (snídaně oběd večeře…
Vánoce…))

- Z hlediska KOMPLEXNOSI památky není památka jen dílo
lidské ruky , ale kulturního DUCHA, který dílo ruky iniciuje ,
utváří a udržuje



Popření skutečnosti, 
falešná cesta ke 

komplexnosti formou 
nepravdivého historismu,  

je imitace pravdy a 
falešného povrchu stáří 

vede do pasti 
KÝČE.



Podle obecně obvyklé definice je uměleckým dílem každé lidské dílo s
uměleckou hodnotou, které LZE NAHMATAT, VIDĚT ČI SLYŠET,
historickou památkou každé dílo, kterému je vlastní historická hodnota.
(dějinná hodnota)
Alois Riegl (1858-1905)

Toto vyjadřuje a smyslově emocionální vnímání 19. století
postrádám hlubší duchovně - intelektuální vnímání, které zahrnuje schopnost
abstrakce a vnímání neviditelných hodnot místa , které jsou zachytitelné v různých
stupních skryté významové bohatosti obsahu formy jen na základě úrovně vlastní
kulturnosti a míry identifikace, kdy se stáváme vlastním obsahem formy a jejím
smyslem existence.

Rieglovy definice jsou z období, které neznalo tragedie 20 století, jako je I. a II.
světová válka, holocaust, vyvlastnění a vyhnání , které způsobili nejen zničení
hmotných forem, ale z velké části ztrátu jejich živého obsahu , schopného
identifikace a tak vzájemné vitalizace duchovního obsahu formy, která nakonec
vedla k postupnému zániku formy a úpadku živého obsahu. ( nepochopení
významu obsahu forem s následnou ztrátou identifikace vede ke kulturnímu
úpadku (živého obsahu), který neporozuměním CO MU FORMA SDĚLUJE sám ,
kulturou místa nezasažen, v podobě destrukce komplexu: HMOTNÁ a NEHMOTNÁ
kultura kvalita místa upadá)



Vystavěná forma kolem obsahu,
chrám Božího hrobu v Jeruzalémě
Jako originál skutečnosti a vzor
pro stálou rekonstrukci v rituálu.
Ale i stavbě.
Záměrná památka míst Božího hrobu
ve formě templu i s obrannou funkcí

/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG
/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Jerusalem_Holy_Sepulchre_BW_24.JPG


Vystavěná forma kolem obsahu, 
Svatováclavská kaple  jako přenesená „rekonstrukce“ Božího hrobu 



Schopnost PAMĚTI dává člověku
možnost IDENTIFIKACE a sebenalezení v
prostoru a společenství.

Paměť člověka UMÍSŤUJE v prostoru a
čase dává mu možnost nalézt a
ROZPOZNAT již POZNANÉ a identifikovat
se se známým mu prostředím a
společenstvím - polis, která zajišťuje jeho
zakotvenost a vzájemné uznání.



Pohled na Jeruzalém  : od Olivové hory 
Chrámová hora se Skalním dómem
687 až 691 postavený chalífou Abd al-Malikem.
Kolem místa  odletu Mohameda,  ve středověku považováno za součást  
Šalamounova chrámu

Památka světového kulturního dědictví  UNESCO 

Foto MC

/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Chramova_hora_v1.gif
/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Chramova_hora_v1.gif


Pohled na Prahu – (Nový Jeruzalém) Nové 
město (1346) s komplexem Augustiniánské 
kanonie 
a chrámu Karla Velikého a Panny Marie 

Ve snaze věrné rekonstrukce Jeruzaléma
A  kostela  Karla Velikého v Cáchách 

Památka světového 
kulturního dědictví  UNESCO 

Foto MC

/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Dehio_455_Prag_Karlshoferkirche.png
/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Dehio_455_Prag_Karlshoferkirche.png


Isaac Newton  studie rekonstrukce 
Šalamounova chrámu 



Tiepolo: zázrak Svaté chýše….přenesení svaté chýše 
anděly z Palestiny do Dalmácie ….
Rekonstrukce  v obrazech 

K hodnotě záměrné : „zapamatovat si“ 
a hodnotě „narativní“o přenesení  domu   
Panny Marie  z Nazaretu  do Dalmácie
se přidává UMĚLECKÁ HODNOTA…

S rekonstrukcí příběhu se pojí 
i skutečná rekonstrukce 
domu Panny Marie v Loretu 

a jeho opláštěním Bramantem
v roce 1506
a následná kopie svatých chýší  
ve  světě
(kolem 50 jen v Čechách)
Několikavrstevný nehmotný obsah 
příběhu   je  opláštěn
několika vrstvami hmotné formy



Svatá  chýše v Loretu Bramante  1507  následovaný Vzor 

Svatá  chýše Kosmonosích 1669 a další a další 

Svatá  chýše   areálu Lorety  K.I. Dientzenhofer
1626 

Svatá  chýše   areálu v Rumburku  kol 1743  
neznámý autor.



z www // bozi-muka-z-19stol-u-krizovatky-starych-cest-na-nedvezi-a-k-
dubu.jpg





Dresden:  Frauenkirche
1726 až 1743 Georg Bähr (1666-1738)

REKONSTRUKCE 
FORMOU ANASTYLOZY : 

obnova stavební památky 
sestavením zachovaných částí do původní 
podoby a přesného doplnění prvků  formou 
kopií dle analogie  zachovaných částí 

Pravdivost 
Do jisté míry pokus o zachování  vrstevnatosti a 
hodnoty stáří 
Především  se jedná o akt  znovuvzkříšení 
nejvyšší kultury  zničeného města.
Revitalizace  místa a dosazení  původní 
DRÁŽĎANSKÉ dominanty,
NÁVRAT OBSAHU do prostoru místa obnovené 
víry, Bachovy hudby  a kulturní tradice vyššího 
kosmopolitního významu. 

Návrat humanistických hodnot revitalizovaného 
místa s mementem tragedie v čitelných stopách 
povrchu památky. 



Památková péče  (má altruistický charakter)

Odborná část: NPÚ 
EVIDUJE ve fondu památek , 
OCHRAŇUJE  památkovým zákonem a jeho nástroji 
BÁDÁ A VYHODNOCUJE
ZACHRAŇUJE   dává odborná stanoviska a konzultace 
A tak nepřímo rozhoduje o formě záchrany
Zda:  
KONZERVACE, REKONSTRUKCE,  RENOVACE, REVITALIZACE , KONVERZE

Nebo  vhodné údržby

Výkonná složka (na krajské úrovni) ODBORY KULTURY   rozhodují na 
základě odborných stanovisek odborné složky (NPÚ) 
Na státní úrovni  je MINISTERSTVO KULTURY 



PODKLADY… PRO  PRÁCI  ARCHITEKTA JSOU :

DIGITÁLNÍ  a detailní  ruční ZAMĚŘENÍ 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM  …
archivní podklady  …HISTORICKÉ MAPY, VEDUTY …

STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM… 
RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM …
ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM …
DENDROCHRONOLOGICKÝ PRŮZKUM …
a
METODIKY PAMÁTKOVÉ PÉČE

Ale MĚLA by být  také posouzena celá SITUACE památky!!! 
Prostorová analýza místa , širších vztahů, viditelnosti   
Architektonická analýza objektu  kvality a orientace tektoniky, 
orientace reprezentace a významů, vnitřní a vnější  dispoziční 
orientace, 
využitelných v dalším rozvoji  objektu nebo souboru  např.  
HIERARCHIE významové a prostorové při utváření prostoru města

Architektovi  jako kreativci jde o (mělo by jít!)
KONTEXT  S MINULOSTÍ , ALE I S BUDOUCNOSTÍ.  





Analytická práce 
architekta Petera 
Zumthora v oblasti  
památkově 
chráněných alpských 
vesnic z 80. let 20. st.

Pevná hranice sídla a 
jeho : ORTSBILD 
Komplexní obraz 
místa, který je 
podstatný.

S vnitřní analýzou 
hranic  celku a  
jednotlivostí vnějších 
i vnitřních 
podstatných  
architektonických 
prvků , jejich 
vyhodnocení  pro 
společný prostor 
obce a jejich 
kultivace



ORTSBILD……   Vrin

Foto MC



Nepochopení prostorových vlastností  
památky a její 

VYTRHÁVÁNÍ Z OPAČNÉHO SMĚRU 
KONTEXTU A BLÍZKOSTI SE 

SOUČASNOSTÍ 

PAMÁTKU OSLABUJE 



Wohnhaus Gugalun, Versam:
Architekt: Peter Zumthor, 

Foto MC



Část obnovená 

Foto MC



Část novotvar

Wohnhaus Gugalun, Versam:
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein

Dieser Umbau basiert auf der Ergänzung 
des Alten. Die bestehende Fassade wurde 
weitergestrickt. Die deutliche horizontale 
Schichtung der neuen Fassade hilft mit, den 
Anbau als Weiterführung des Bestehenden 
zu lesen.

Das Dach verbindet das Alte und das Neue 
zu einer Ganzheit.

Foto MC



Foto MC



Neues Museum  Berlin, Architekt  rekonstrukce : David Chipperfield, poválečný stav  



Neues Museum Berlin , Architekt obnovy a rekonstrukce : David Chipperfield, stav po citlivé obnově. KOMPLEXNOST a
čitelnost vysoké KULTURY SOUČASNOSTI ve staré substanci, obnovené částečně anastylozou a ušlechtilým
novotvarem, navazujícím na abstrakt geometrie celku a kontext současnosti. Povinná znalost každého architekta!



Neues Museum  Berlin, Architekt  rekonstrukce : David Chipperfield, poválečný stav vstupní haly  



Neues Museum  Berlin

Foto MC



Neues Museum  Berlin



Neues Museum  Berlin

Foto MC



Neues Museum  Berlin

Foto MC



Neues Museum  Berlin



Neues Museum  Berlin



Neues Museum  Berlin
Egyptské skvosty 

Nadčasová krása tvaru Foto MC



Neues Museum  Berlin

Foto MC



Neues Museum  Berlin
Foto MC



Neues Museum  Berlin

Foto MC



Berlin železniční seřadiště . OCHRANA  „důstojného dožití“ stavby v prostředí chráněné krajiny . Navrácením PAMÁTKY  LIDSKÉ RUKY zpět přírodě  STATUTEM 
CHRÁNĚNÉ PŘÍRODNÍ REZERVACE.  ZACHOVÁNÍ KULTURY MÍSTA  JEHO ZKLIDNĚNÍM v režimu PŘÍRODNÍ REZERVACE.  AKCEPTACE ROZPADU nemaje 
prostředky pro revitalizaci. 

Foto MC



Berlin železniční seřadiště . OCHRANA  „důstojného dožití“ stavby v prostředí chráněné krajiny . Navrácením PAMÁTKY  LIDSKÉ RUKY zpět přírodě  STATUTEM 
CHRÁNĚNÉ PŘÍRODNÍ  PAMÁTKY  nebo REZERVACE.  ZACHOVÁNÍ KULTURY MÍSTA  JEHO ZKLIDNĚNÍM v režimu  PŘÍRODNÍ REZERVACE .  AKCEPTACE 
ROZPADU nemaje prostředky pro revitalizaci. Ve statutu chráněného přírodního režimu  odpadá i odpovědnost  za j bezpečnost ponechaných staveb.

Foto MC



Praha : Bastion XXXI 
Revitalizace oblasti, architekt MCA atelier

Foto MC



Praha : Bastion XXXI 





Praha : Bastion XXXI 



Praha : Bastion XXXI, novotvar božích muk v nálezu výklenkové kaple
architekt MCA atelier

Foto MC



Státní hrad Bečov : novotvar kaple
pro  relikviář s ostatky Sv. Křtitele a Sv. Maura
soutěžní návrh :  architekti  MCA atelier

Povýšení místa oprávněnou formou s vysokým etickým obsahem 



Státní hrad Bečov :  skrytý novotvar kaple
pro  relikviář s ostatky Sv. Křtitele a Sv. Maura
soutěžní návrh :  architekti  MCA atelier

Povýšení místa oprávněnou formou 
s vysokým etickým obsahem 



Státní hrad Bečov:  soutěžní návrh úprav,  MCA 



Funkcionalistická památka  Husova sboru na Vinohradech  od architekta Pavla Janáka
Etapová obnova: architekti - MCA atelier





Foto MC



Obnova formy 

návrat a rozvoj 
obsahu
zvukem nových 
zvonů… 

Etický obsah forem  
dává novotvaru 
důvod existence

Foto MC



Vila ve Vokovicích:  
Obnova  s respektem  „bytosti“ domu 
MCA atelier

Foto MC



Vila ve Vokovicích:  
Obnova  s respektem  „bytosti“ domu
Novotvar vstupu 
MCA atelier

Foto MC



Vila ve Vokovicích:  
Obnova  s respektem  „bytosti“ domu
Novotvar  pobytové terasy   
MCA atelier

Foto MC



Vila ve Vokovicích:  
Obnova  s respektem  „bytosti“ domu
Vertikální vrstevnatost  s od starého k novému – od ulice k zahradě.
MCA atelier

Foto MC



Vila ve Vokovicích:  
Obnova  s respektem  „bytosti“ domu
Novotvar  vnitřního schodiště
MCA atelier

Foto MC



Foto MC



Praha  - Janáčkovo nábřeží:  
Obnova  činžovních domů 
Vstupní vestibul Zítkova domu 
MCA atelier

Foto MC



Praha  - Janáčkovo nábřeží:  Novotvary funkčních celků – šaten  . MCA atelier
Foto MC



Foto MC



Janáčkovo nábřeží , novotvar  interiéru bytu . MCA atelier Foto MC



Protipovodňová ochrana  Prahy, novotvar skrytých vrat v Čertovce. MCA atelier Foto MC



Foto MC



Cílem v procesu sebepoznání je
zkušenost , kterou lze použít proto aby
člověk obstál před vlastní budoucností,
kterou je smrt.

A

smysluplné naplnění prostoru mezi
narozením a smrtí, do kterého jsme
vyvrženi.

Smyslem udržitelnosti člověka jako lidské
bytosti je schopnost předání těchto
informací dalším generacím .
Srozumitelnost je dána čitelností těchto
informací a udržitelného kontextu
prostředí v kterém jsou čteny . Recyklací
tohoto procesu vzniká tradice s přidanou
hodnotou současnosti v každém otočení
této spirály, v které je zakódována
udržitelnost kultury společenství.

MC






