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Věc: Poznámky a poznatky k návrhu na prohlášení Libeňského mostu za nemovitou 

         kulturní památku 

    

 

Vážení, 

 

 dovolujeme si předložit k úvaze pro Vaše závěrečné rozhodování o prohlášení 

Libeňského mostu za kulturní památku několik poznámek a poznatků, které vyplynuly 

z překotně se vyvíjející situace kolem tohoto mostu v posledních několika týdnech.  

 Libeňský most byl uzavřen pro hromadnou a automobilovou dopravu z důvodu 

havarijního stavu rámových konstrukcí v soumostí. Krátce nato byl dokončen a předložen 

odborný posudek Kloknerova ústavu, který máte pravděpodobně k dispozici. Tento posudek 

řešil na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy z 25. 2. 2016 možnost opravy 

Libeňského mostu, zejména jeho architektonicky hodnotné obloukové části nad řečištěm. Na 

základě uvedených skutečností Vás vyzýváme, abyste při svém závěrečném zvažování vzali 

v úvahu tyto skutečnosti: 

 

1. Architektonickou hodnotu má v soumostí Libeňského mostu pouze oblouková část nad 

řečištěm navržená ve výrazném dynamickém tvarosloví architektem Pavlem Janákem. 

Součástí soumostí jsou však i náspy, rámové i další obloukové konstrukce, tyto části a jejich 

často neudržitelný stav nesmí být důvodem, aby byla mimořádně hodnotná oblouková část 

obětována.  

 

2. Odborný posudek Kloknerova ústavu potvrdil opravitelnost obloukové části mostu při 

zachování jejích architektonických kvalit a při plném obnovení užitné funkce. Obnovu ve 

víceméně autentickém objemu, tvaru i hmotě považuje nejen za možnou, ale z hlediska 

technického za rovnocennou stavbě nového mostu. 

 

3. V případě mostu jako kulturní památky technického charakteru, jehož původní funkčnost 

musí být zachována, je přirozené, že budou některé dožilé prvky technické podstaty díla, tedy 

především doplňkové, rámové části mostní konstrukce, částečně nahrazeny či doplněny. To 

lze provést tak, že přitom nebudou dotčeny a poškozeny prvky tvořící podstatu 



architektonické, a tudíž i památkové hodnoty. Otázka obnovy mostu je v tomto ohledu ze 

strany odpůrců rekonstrukce interpretována jako střet mezi požadavky památkové péče a 

potřebami obyvatel města. Z výše uvedeného ale vyplývá, že pietní oprava hodnotných partií 

mostu je v souladu jak s nároky na jeho plnohodnotnou funkčnost, tak s požadavkem na jeho 

rychlé uvedení do provozu. Negativní konfrontaci památkových hodnot s nároky na kvalitní 

fungování města lze považovat za účelovou a z hlediska vztahu veřejnosti k ochraně památek 

za velmi nebezpečnou manipulaci. Domníváme se proto, že by na ni Ministerstvo kultury už z 

principu nemělo přistupovat a že by se při rozhodování mělo řídit ryze historickými a 

architektonickými kvalitami památky. 

 

4. Připomínáme, že na obranu zachování Libeňského mostu se aktivizovalo v několika 

peticích a v průběhu více než deseti let již tisíce Pražanů, jednotlivců i občanských iniciativ, 

včetně řady významných osobností. Státní památková péče jako soubor odpovědných orgánů 

je institucionalizovanou vůlí společnosti, žádáme proto, aby jasně vyjádřené přání občanů na 

zachování hodnot Libeňského mostu nebylo bagatelizováno tak, jako se tomu bohužel stalo 

v jiných případech (tzv. Kozákův dům, soubor budov Transgas, nádraží v Havířově apod.) 

 

 Bylo by nezodpovědnou chybou a skutečným selháním ze strany Ministerstva kultury 

ČR, kdyby vzhledem k nutným technickým zásahům, zajišťujícím funkčnost stavby pro 

budoucí využití, neprohlásilo Libeňský most za kulturní památku a obětovalo tak jeho 

nezpochybnitelnou a nesmírně vysokou architektonickou hodnotu i jeho významnou úlohu 

v souboru pražských mostů první poloviny 20. století zkáze.  

 

 

 

 S pozdravem 

 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v.r.    PhDr. Kateřina Bečková, v.r. 

místopředseda Klubu      předsedkyně Klubu  
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