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čas novoročních předsevzetí už 
je za námi, ale jaro s pořádnou 
sílou sluníčka se zdá být v nedo-
hlednu. V ještě krátkých dnech 
pod často zamračenou oblo-
hou se elán a optimismus udr-
žují těžko, ale za trochu úsilí to 
určitě stojí.

Pro 1. číslo časopisu v roce 
2008 vybrala redakční rada 
téma „sportovní a kulturní stav-
by“ – označení, které vyvolává 

představu velkých stadionů, hal, koncertních síní, galerií, diva-
del nebo knihoven – stavby plné výzev a očekávání. Monu-
mentální stavby, jež jsou nebo se stávají místním nebo celoná-
rodním symbolem, ať už tím, že jsou výsledkem úsilí nějaké-
ho hnutí či aktivit více či méně organizovaných skupin (stadi-
óny sportovních klubů) nebo zpětně mimořádný zájem veřej-
nosti i zahraničních návštěvníků vytvoří ze stavby určitý sym-
bol místa (Opera v Sydney, Olympijský stadion v Mnicho-
vě). Objekty obdivované cizími návštěvníky však často během 
své výstavby vzbuzovaly silné emoce mezi místními obyvateli, 
nebo dodnes vzbuzují v uživatelích. Např. už zmiňovaná budo-
va Opery v Sydney – spory kolem dlouhé výstavby prováze-
né mnoha změnami vyústily v odchod architekta. Jorn Utzon 
se osobně do Sydney nikdy nevrátil. Až po dlouhých desetile-
tích při příležitosti rekonstrukce a dostavby jeho nejznámější-
ho díla došlo k uklidnění vztahů. Známá a obdivovaná Národ-
ní knihovna v Paříži je kritizována, že čekací doby na výpůjč-
ku knih jsou neúměrné možnostem dnešní techniky a vyba-
vení. Chodby mezi rozsáhlými sklady knih a výdejními místy 
jsou dlouhé a fyzické přemístění knihy není totéž co její vyhle-
daní v elektronickém registru. Objekt Muzea umění ve Vadu-
zu po svém dokončení nevzbudil v konzervativních obyvatelích 
malého sídelního města žádné nadšení. Odpor místních zlomil 
až příliv zahraničních obdivovatelů, kteří se ve městě vyptávali, 
kdeže najdou ten tajemný tmavošedý betonový kvádr. Existují-li 
v archívech záznamy o tom, jak obyvatelé našich měst přijímali 
změny historických stavebních slohů, je to asi čtení plné emocí. 
Pestrá směsice všech slohů je právě dnes to, nač jsme v Praze 
i dalších městech hrdí. To je jen poznámka na okraj k diskuzím, 
které vyvolal vítězný návrh na novou budovu Národní knihovny 
v Praze na Letné. Pozoruhodné stavby málokdy vznikají za nad-
šeného souhlasu přihlížejících. 

V nabídce kulturních příležitostí, zejména teď v zimním obdo-
bí, je na tom Praha ve srovnání s jinými evropskými městy stej-
ného významu dobře, dá se říci i velmi dobře. Každý den si 
můžete vybírat z několika koncertů, divadelních představení, kin 
nebo návštěv galerií, to vše ve velkých tradičních prostorách ale 
i malých, komorních či studentských klubech. Je to zdůrazňo-
váno ve všech informačních materiálech o Praze. Nabídka spor-
tovních akcí a zařízení otevřených veřejnosti je mnohem chudší. 
Pražské čtvrti s několika sty tisíci obyvateli jim nemohou nabíd-
nout to, co je běžné v každém „okresním“ městě. Je otázkou, 
zda by tolik diskutovaná příprava a pořádání LOH doplnily tuto 
mezeru tak, že by sportumilovní obyvatelé měli v dosahu mož-

ností všedního dne z čeho vybírat. Sportující občan bývá zdra-
vější, jako méně nemocný méně zatěžuje státní kasu a naopak 
do ní více přispívá daněmi ze svých příjmů. 

V čísle, které právě otevíráte, Vám nabízíme pestrý soubor 
článků o betonových konstrukcích kulturních a sportovních sta-
veb hotových, stavěných či teprve podrobovaných zkoumání. 
Pro naplnění požadovaných funkcí a uspokojení různých tech-
nologických požadavků a pravidel (pravidla sportovních disci-
plín, pohodlí a bezpečnost diváků a návštěvníků, akustika ad.) 
jsou investory zadávány stavby s velkými krytými prostory. Jedi-
nečný a smělý architektonický návrh je uskutečnitelný jen spo-
jí-li se s mistrovstvím konstruktérů, důmyslem statiků a tech-
nologů a precizností realizátorů ve všech detailech. Výstavba 
bývá zhusta nesnadným logistickým úkolem jak co do přísunu 
stavebních materiálů a manipulace s nimi, návazností jednot-
livých stavebních technologií, tak i z hlediska umístění a pohy-
bu stavební techniky. Novátorský přístup nezbytný ke zdolá-
ní všech úskalí a překážek spojených s realizací takového díla 
často přispívá k posunutí našich znalostí a dovedností. V čísle 
je zde zařazen i článek o betonových stavbách už historických, 
které patří ke kulturnímu dědictví našeho hornatého pohraničí. 
Některé z nich ještě slouží svému původnímu účelu, jiné čeka-
jí na své nové využití. V literatuře lze najít příklady, že pro řadu 
nových moderních a velmi rychle se rozvíjejících sportů není 
třeba stavět nákladné velké stadiony s rozsáhlými parkovišti, že 
je lze často velmi dobře provozovat v rekonstruovaných halách 
starých nevyužívaných továren a různých výroben. V Berlí-
ně během přípravy na kandidaturu na letní olympijské hry [1] 
byly přestavovány nebo projektovány přestavby nevyužívaných 
továrních hal tak, aby se dosáhlo rovnoměrné hustoty malých 
jednoduchých sportovních zařízení ve městě, která by byla pro 
občany snadno dosažitelná v závěru pracovního dne (tělocvič-
na, kurt nebo bazén za rohem). Řada z nich byla dočasně vyu-
žitelná olympijskými sportovními disciplínami – mobilní tribu-
ny, komentátorské buňky a kapacitnější šatny. Budovy stály 
po celém městě v místech dosažitelných veřejnou dopravou 
– takže žádná obrovská centrální parkoviště, ale pouze vyme-
zený počet míst pro handikapované návštěvníky a několik VIP 
hostů. Domnívám se, že přípravy her v takovém pojetí by neby-
lo třeba se obávat, že by Praze i dalším zúčastněným městům 
mohly i prospět. 

Díky vstřícnosti různých zahraničních organizací jsme do čísla 
mohli zařadit i informace o nových avantgardních stavbách 
za našimi hranicemi. Zkuste si představit, jaké reakce by ty stav-
by vyvolaly u nás. To by byly diskuze – nemračte se, usmějte 
se, jsme přece vždycky odborníky na všechno.

Přeji Vám co nejvíce slunečných dnů a brzký příchod jara. 
Zdolávání překážek berte jako výzvu.

Jana Margoldová
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