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VETŘELCI A VOLAVKY S GHMP NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 

komentovaná on-line prohlídka vybraných objektů ze souboru veřejné plastiky 
Galerie hl. m. Prahy podle sochaře a teoretika Pavla Karouse, autora projektu 
„Vetřelci a volavky“. Využijte opuštěnosti turistického centra Prahy a 
prohlédněte si v klidu možná překvapivě hojná díla z 60., 70. a 80. let. Plánovaná 
délka procházky cca 1,5 hod.  

Vzhledem ke stávající situaci můžeme využít toho, že centrum města je bez turistů a 
můžeme se v klidu projít po jeho historickém jádru. První okruh, který jsme pro vás 
připravili, povede po Starém Městě. Možná budete překvapeni, kolik monumentálních 
děl z doby reálného socialismu, tedy z 60., 70. a 80. let 20. století, se tu nachází. 
Podíváme se okrajově i na jiná díla z 20. století. Okruh začíná na rohu Pařížské ulice 
a Dvořákova nábřeží. 

Pro zobrazení on-line mapy s jednotlivými zastaveními klikněte zde >. 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4181972&y=50.0910991&z=16&sid=5ea80929f51a2e6fe1e4c2cb
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1. Bedřich Stefan, Nové právo a Římské právo, 1927–1928, Právnická fakulta
UK

Bedřich Stefan, Nové právo a Římské právo, 1928

Pokud se na chodníku mezi Právnickou fakultou a hotelem InterContinental otočíte 
kolem 180 stupňů a pozorně se rozhlédnete, uvidíte velmi dobré sochařské příklady 
všech období 20. století. Ve štítu budovy Právnické fakulty pod prvorepublikovým 
státním znakem a nápisem Univerzita Karlova například uvidíte kamenné reliéfy od 
architekta Jana Kotěry, zobrazující dvě napůl ležící figury inspirované římskou 
antickou plastikou. Pravá figura postaršího patricie oděného v tóze s atributem sekyry 
a svázaných liktorských prutů personifikuje Římské právo a levá figura ženy s mečem 
a knihou znázorňuje Nové právo. Dílo vytvořil v letech 1927 a 1928 sochař Bedřich 
Stefan. Bedřich Stefan patřil k našim nejznámějším a nejúspěšnějším sochařům 
20. století, jak dokazuje i prestižní zakázka pro budovu respektované vysoké školy.
Dílo znázorňuje reprezentativní modernistický styl s prvky civilismu i klasicismu, který
byl typický pro sebeprezentaci první republiky. Tehdejší kulturní politika podporovala
monumentální výzdobu státních a veřejných budov, jak je ostatně zřejmé z obrovské
materiální podpory výzdob pompézních paláců, které si mladý sebevědomý stát nechal
ve 20. a 30. letech stavět na nábřeží svého hlavního města. Československý stát tak
vědomě nahrazoval v 19. století postupně zanikající investory do výtvarného umění ve
veřejném prostoru a v rámci architektury, jako byla církev, feudálové a národní
buržoazie. V té době ještě neplatil procentuální, jasně daný rozpočet, který musel být
věnován na výtvarná díla v rámci veřejných staveb, ale kulturní zvyklost v podstatě
neumožňovala monumentální výzdobu vynechat.
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Bedřich Stefan (1896–1982) se v letech 1911–1914 vyučil v Praze štukatérem a 
navštěvoval večerní kursy kreslení na uměleckoprůmyslové škole. Roku 1914 byl přijat 

ke studiu do sochařského ateliéru profesora Josefa 
Drahoňovského a Bohumila Kafky na nedaleké pražské 
UMPRUM. Po přerušení v letech 1917–1919, kdy 
musel nastoupit do armády, přešel do Ateliéru sochy 
prof. Otakara Španiela. V letech 1919–1923 studoval 
sochařství na Akademii výtvarných umění u Jana 
Štursy a po absolvování studia se stal roku 1924 
pomocníkem Otty Gutfreunda. Obdržel roční 
stipendium francouzské vlády a v letech 1925–1926 
navštěvoval v Paříži kursy aktu v Grande Chaumiére a 
několik měsíců pracoval jako kreslič v ateliéru Le 
Corbusiera. Po návratu do Prahy získal některé 
významné veřejné zakázky na reliéfní výzdobu budov, 
například pro Kostel sv. Václava ve Vršovicích (1933), 

Ředitelství drah v Hradci Králové (1933) a Pojišťovnu Lípa v Praze (po 1936). Od roku 
1946 do roku 1958 byl profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde 
mezi jeho žáky patřili následující generace sochařů, autoři námi sledovaných Vetřelců 
a volavek. 

    B. Stefan, Torzo, 1929                     B. Stefan, Orantka, 1955, mramor             B. Stefan, Žena s růží, 1959, Lidice 
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2. Josef Klimeš, Křídlo, 1988, nanášený beton, hotel President 

Otočíte-li se zády k Právnické fakultě a podíváte-li se do „štítu“ hotelu President, 
objevíte abstraktní plastiku obřích rozměrů, kterou litím betonu do dřevěného bednění 
– formy, tedy správně česky šalunku, vytvořil sochař Josef Klimeš. Dílo je klasickou 
ukázkou Vetřelců a volavek – výtvarných objektů, které vznikly v rámci architektury 
v době reálného socialismu. Pro brutalistní hotel Budovatel (dnes hotel President) od 
architekta Karla Filsaka ho v roce 1988 realizoval sochař Klimeš v rámci výtvarné 
soutěže, kterou uspořádal pro zadavatele Český fond výtvarného umění – organizace, 
která měla na starosti organizování materiálního života výtvarné obce za minulého 
režimu. Klimeš byl vybrán pro svou schopnost navrhnout, dotáhnout a realizovat 
betonový objekt monumentálních rozměrů, který se stal nedílnou součástí stavby. 
Plastika ve štítu hotelu znázorňuje ve zkratce aerodynamiku křídla v konvexní a 
konkávní křivce a je inspirována podněty větrného nábřeží. Stejné schopnosti a 
postupy uplatnil například při realizaci mnohem známějšího díla na úpatí 
Barrandovského mostu. Betonová plastika na Barrandovském mostě nazvaná 
Rovnováha je abstrahovaným řezem dna řeky Vltavy mezi kaskádovitě padajícími 
Barrandovskými skalami a pozvolným branickým břehem.  

 

                Josef Klimeš, Křídlo, nám. Curieových,                                             Josef Klimeš, Rovnováha, 1989, 
   hotel Budovatel (hotel President), Praha 1, osazeno 1988                                     Barrandovský most 
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Josef Klimeš (1928–2018) maturoval v roce 1947 na reálném gymnáziu ve Velkém 
Meziříčí a následně se zapsal na Karlově univerzitě, obor dějiny umění a estetika. 

Soukromě modeloval u profesora 
Lidického. V roce 1949 byl přijat na 
Akademii výtvarného umění do ateliéru 
Jana Laudy. Absolvoval u něho v roce 
1954. Po návratu z vojny (1954–1956) 
se spolužákem Františkem Pacíkem 
sekal do kamene pro zavedené 
sochaře. Zakrátko byl vyzván 
profesorem Laudou k účasti na práci 
pro Československý pavilon na „Expo 
'58“ v Bruselu a za svou plastiku získal 

prestižní ocenění Grand Prix. Josef Klimeš patří k silné poválečné generaci umělců, 
kteří viděli jako jeden ze stěžejních úkolů realizovat svá monumentální díla 
v architektuře a zpřístupnit tak výsledky moderního umění široké veřejnosti. Mezi jeho 
nejdůležitější realizace patří Památník občanům zastřeleným poslední den války ve 
Velkém Meziříčí z roku 1965 a mramorová plastika Velké otisky rukou v Olomouci 
z roku 1970. Dále dioritové Biologické těleso, zakoupené na výstavě „Socha a město“ 
v Liberci a natrvalo umístěné do ústředního parku v Mostě. Skupina plastik před 
hotelem Thermal v Karlových Varech, socha Vlasy ve větru – mramorová plastika 
v Praze Na Bulovce, reliéf Vltava z litého betonu a dvojitý pylon pro budovu Vodních 
staveb v pražských Holešovicích a skupina mramorových plastik Řeka před vestibulem 
stanice metra Nádraží Holešovice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                          Josef Klimeš, Expo 58                                   Josef Klimeš, Ruce IV z cyklu Otisky, Olomouc 
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                Josef Klimeš, Biologické těleso, 70. léta,                         Josef Klimeš, Řeka, mramor, Praha 7,  
                              Parkové náměstí, Most                                  stanice metra C – Nádraží Holešovice, 1984 

 

 

 

3. Matyáš Bernard Braun, Poustevník Garinus, kopie originálního díla 
vytvořeného mezi lety 1720 až 1739 z roku 1970, zahrada hotelu 
InterContinental  

 

 

 

 

 

 
 
 

Matyáš Bernard Braun, Poustevník Garinus, 1720–1739, Betlém u Kuksu 
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V rámci výzdoby hotelu InterContinental byla v parčíku pod chodníkem na Dvořákově 
nábřeží v roce 1972 umístěna kopie exteriérové barokní sochy Poustevník Garinus 
z Betléma u Kuksu od nejslavnějšího českého sochaře Matyáše Bernarda Brauna. 
Kopie díla ze začátku 18. století byla vytvořena pro Československý pavilon na 
mezinárodní výstavě „Expo '70“ v Ósace. Po skončení výstavy byla umístěna do pod 
terén zapuštěné venkovní zahrady na severu hotelu pro potěchu zahraničních turistů, 
jako připomínka slavné barokní kultury celých Čech a pobídka k dalšímu objevování 
mimopražských památek. Pokud byste si i Vy chtěli udělat výlet do přírody a zároveň 
za kulturou, jeďte se podívat na Braunův Betlém vytesaný přímo do skály v hlubokém 
lese nedaleko Kuksu. Betlém v Kuksu je jednou z nejkrásnějších takových veřejně 
přístupných památek v Čechách. 
 

 
4. Karel Vratislav Novák, Stroj času, 1991, Letenské sady 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Karel Vratislav Novák, Stroj času („Metronom“), 1991, Letenské sady 
 
Podíváte-li se přes Vltavu přes Čechův most směrem nahoru do letenského parku, 
uvidíte torzo architektury Stalinova památníku, na jehož vrcholu v místech, kde stálo 
sousoší, je umístěn pohyblivý umělecký objekt. Jeho autor Vratislav Karel Novák ho 
nazval Stroj času, ale ujal se pro něj název „Metronom“. Letenský pohyblivý stroj byl 
vztyčen v roce 1991 u příležitosti 100leté průmyslové výstavy. Kyvadlo je vysoké 
stejně jako vrchol původního Stalinova pomníku. Doba jednoho kyvu je jedna minuta. 
Kyvadlo odpočítává pomíjivý čas každé doby, která si nárokuje věčnost a symbolizuje 
oscilaci v české společnosti mezi politickou pravicí a levicí.  
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V současnosti je metronom v majetku nemovitostní společnosti PSN a často, 
pravděpodobně kvůli zanedbané údržbě, je nepohyblivý. Když nechala v roce 2016 
firma PSN, která má letenské kyvadlo v logu, přetřít metronom na firemní zelenou 
barvu, vyprovokovala tím členy umělecké skupiny Bolt 958 (studenty z Akademie 
výtvarných umění) k tomu, že s pomocí horolezeckého náčiní nelegálně přetřeli 
pražský metronom zpět na autorskou rudou. Jejich aktuální umělecký komentář či 
protestní performance přilákala ke kauze zájem medií a dědiců autorských práv a firma 
se pod nátlakem veřejného mínění rozhodla ponechat kyvadlo v původní barvě. 
 
Karel Vratislav Novák (1942–2014) je mezinárodně uznávaný sochař a v českém 
kontextu je jeho dílo zásadní. Od začátku své kariéry na sebe Novák upozornil jako 
autor kinetické plastiky. Již v roce 1969, teprve dva roky po dokončení studia na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, se zapsal do povědomí odborné 
veřejnosti svými instalacemi na venkovní sochařské výstavě „Socha a město Liberec“, 

která patřila bezesporu k zlomovým momentům ve 
vývoji vizuálního umění ve veřejném prostoru u nás, 
a ukázala to nejodvážnější z objektové tvorby 60. let. 
V. K. Novák se zde prezentoval svými třímetrovými 
kinetickými abstraktními objekty: Šťastný pavouk, 
Páteř a Píseň kovového věku, které ještě vznikaly pod 
vlivem tvorby Alexandra Caldera. Precizně vyvážené 
subtilní mobily, které se pohybovaly nepatrným 
pohybem vzduchu, patřily ve své době k tomu 
nejprogresivnějšímu, s čím jste se mohli v městské 

krajině setkat. V nastupujících 70. letech si vytvořil vlastní postmoderní tvarosloví, 
které korespondovalo s nejaktuálnějšími projevy světového vizuálního umění. Z tohoto 
období je známá jeho série drobnějších objektů nazvaných Cykloty, které se uváděly 
do pohybu dotykem ruky. Série čítala desítky kinetických objektů a nejčastěji jsou 
z nich zmiňovány Tleskající vozík a Alegorický vůz – sovětská verze, které otevřeně 
ironizovaly absurdní, melancholické ale i směšné momenty ideově vyprázdněné státní 
propagandy v normalizovaném Československu, které byly součástí každodenní 
reality jeho občanů. Novák také v tomto období experimentoval se šperkem, kde se 
dostal až za hranici tohoto oboru, do prostoru konceptuálních zásahů do krajiny 
lidského těla a body artu. V 80. letech realizoval velké množství monumentálních, 
častokrát kinetických soch v rámci nové výstavby například Jablonce nad Nisou, 
Liberce, České Lípy, Teplic, Chomutova, Prunéřova a Prahy. Realizace vznikaly 
v rámci už zmiňovaného stavebního zákona, který ukládal věnovat 1 až 4 % rozpočtu 
z nové stavby na výtvarné řešení. Tzv. čtyřprocentní zákon v Československu 
existoval od roku 1965 do roku 1991. Novákovy vysoutěžené realizace v architektuře 
svou kvalitou a inklinací k mírně ironickému high-techu a neokonstruktivismu naprosto 
vybočovaly z dobového průměru výtvarných realizací ve veřejném prostoru v době 
normalizace. V roce 1992 vedl Novák autorský kolektiv úspěšné československé 
expozice na Světové výstavě „Expo '92“ ve španělské Seville.  
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V roce 1990 nastoupil jako vedoucí ateliéru Šperk na Vysoké škole umělecko-
průmyslové a tuto funkci zastával až do roku 2007. V roce 2001 vyhrál se Suzan Rae  
Ewingovou prestižní mezinárodní soutěž na výzdobu parku v Cincinnati v Ohiu, který 
je věnován prvnímu tamnímu afroamerickému starostovi v USA Theodorovi M. 
Berrymu. 6 let zde realizoval 27 metrů vysokou Krystalovou věž, minimalistickou 
protoarchitekturu, ve které zpracovával témata lidského genomu a svobody. Novákovy 
důmyslné kinetické konstrukce využívající kov a světlo byly vystaveny a realizovány 
nejen u nás, ale i v Polsku, Německu, Španělsku, Portugalsku a Spojených Státech. 
V Česku je jeho nejznámějším dílem právě letenský „Metronom“.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       K. V. Novák, Šťastný pavouk, 1969,  
    Botanická zahrada, Lesní ulice, Liberec 

 

 

 

 

 

 

 

                                         K. V. Novák, Znění, 1977–1986,  
                    mobilně-akustický ozvučený válec, Kulturní dům, Teplice 

 

 
 

            K. V. Novák, Delta, 1986, hliník,  
 centrum Delta, Praha 6 – Dědina, odstraněno 
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5. Otakar Švec, Stalinův pomník, 1955, Letenský park 

                                             Otakar Švec, Pomník J. V. Stalina, 1956, Letenský park 

 
Na místě Metronomu, kterému se dodnes říká „na Stalinovi“, stál mezi lety 1955 až 
1962 Stalinův pomník. Žulové sousoší bylo postaveno na počest sovětského vůdce 
Josifa Vissarionoviče Stalina v období poválečného kultu osobnosti. V době svého 
vzniku bylo největším skupinovým sousoším v Evropě. Vítězem ve výtvarné soutěži se 
stal nebohý Otakar Švec s přáteli architekty Jiřím Štursou a jeho manželkou Vlastou 
Štursovou, kteří řešili dodnes zachovalou architekturu pomníku. Švec a Štursa totiž 
ještě před válkou pracovali na projektu pomníku prezidenta T. G. Masaryka v témže 
místě, proto byl tým Otakara Švece do soutěže vyzván. Švec, vědom si budoucích 
obtíží při budování politicky ostře sledovaného projektu, nechtěl vyhrát, ale zároveň se 
obával se účasti v soutěži vyhnout. Proto raději pomník naddimenzoval a domníval se, 
že neuspěje, ale byl přesto vybrán, právě proto, že pomník se více přibližoval 
architektuře než figurativnímu pomníku, který by do pražského panoramatu nezapadal. 
Pomník ztvárnil jako řadu za sebou stojících postav v čele s Josifem Stalinem; za ním 
stály postavy pracujících. Po Stalinově levé ruce to byli zástupci sovětského lidu 
(dělník, vědec, kolchoznice a rudoarmějec) a po jeho pravé ruce pak zástupci lidu 
československého (dělník, rolnice, novátor a vojín). Dvě z postav měly konkrétní 
podoby, a to Julia Fučíka a Ivana Vladimiroviče Mičurina. Stavba pomníku byla 
zahájena 22. prosince 1949. Pomník ze žlutobílých opracovaných žulových kvádrů stál 
na rozsáhlé železobetonové konstrukci o výšce 15 metrů, zapuštěné do letenského 
svahu. Vlastní sousoší mělo rozměry: 15,5 m výšky, 12 m šířky a 22 m délky. Náklady 
na stavbu tohoto monumentu představovaly tehdy astronomických 140 miliónů korun 
(po měnové reformě v roce 1953) a spotřebovalo se 17 tisíc tun materiálu. Podzemí 
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pod pomníkem, které je velké takřka jako Palachovo náměstí u Rudolfina, mělo sloužit 
jako muzeum J. V. Stalina, ale plán nebyl nikdy realizován. 
 

Stavbu pomníku provázelo sledování a 
nedůvěřivost a neustálé politické 
obstrukce. Vyčerpaný Otakar Švec si 
3. března 1955, rok poté, co spáchala 
sebevraždu jeho žena, sám vzal život. 
Stalinův pomník byl na Letné odhalen 
1. května 1955. Lidová tvořivost označila 
pomník za „Frontu na maso“ a čtvrť Letná 
byla pak přezdívána „Záprdelí“, protože k ní 
byl pomník otočený zády. Monument nestál 

nad Prahou dlouho. Poté, co byl odhalen Stalinův kult osobnosti a jeho zločiny, byl na 
podzim 1962 odstřelen. V podzemí pod pomníkem se v revolučním roce 1989 
nacházel rockový klub a z těchto prostor vysílala první soukromá rozhlasová stanice 
Stalin, která byla později přejmenována na Radio 1. Dodnes je podzemí prázdné. 
 

 

6. Výzdoba hotelu InterContinental  
  

                                                                  Hotel InterContinental, 1974 

Takto, aniž jsme se pohnuli z místa, jsme na nedalekých monumentech poznali 
sochařskou produkci celého 20. století. Teď, když vykročíme směrem k právě 
rekonstruovanému brutalistnímu hotelu InterContinental na začátek Pařížské ulice, 
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uvidíme po levé straně odvětrávací průduchy od podzemních garáží, o kterých mi otec, 
když jsem byl malý, říkal, že jsou to hlavy dvou japonských robotů a až bude českému 
národu nejhůř, vytrhají se z chodníku a půjdou mu na pomoc. Tvarosloví komínů je 
technicistní a antropomorfní, současně vzdáleně připomíná robotické masky z manga 
komiksů. Design komínů ukazuje, jak i dnes opomíjené úkoly, jako jsou odvětrávací 
šachty, byly dříve vizuálně pojaté. Ostatně celá stavba hotelu, realizovaná v letech 
1968–1974 týmem architektů pod vedením Karla Filsaka a Jiřího Geberta, je 
mimořádně zajímavá a v interiéru bohatě vyzdobená. Interiéry jsou dílem slavného 
autorského tria František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný, kteří mimo jiné navrhli 
Československý pavilon pro „Expo '58“ v Bruselu. Tito architekti měli velmi šťastnou 
ruku na výběr výtvarníků, se kterými spolupracovali. Na výzdobě budovy se podíleli 
významní českoslovenští umělci té doby – Josef Klimeš je autorem rozměrných 
abstraktních dřevěných reliéfů, René Roubíček vytvořil svítidla do kazetového 
podhledu, František Ronovský je autorem monumentálních obrazů ve foyer, 
Miloslav Hejný navrhl organické abstraktní dřevěné sloupy nazvané Začarovaný les, 
Čestmír Kafka navrhl kazetový strop brasserie, Hugo Demartini navrhl osvětlovací 
tělesa pro prostory střešní restaurace, Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová 
vytvořili křišťálovou tavenou vitráž – Vlys do stěny v přízemí atd. Interiéry se 
nedochovaly ve své původní podobě, přesto charakter 60. let z budovy docela 
nevymizel. Uvidíme, jak interiér dopadne po probíhající rekonstrukci, na kterou se 
podíváte až po ukončení krize. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Vlys,                 Miloslav Hejný, Začarovaný les, hotel Intercontinental 
          1974, hotel Intercontinental, Praha 1 
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  Hugo Demartini, hotel Intercontinental, lampy                                       René Roubíček, hotel InterContinental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Hugo Demartini, hotel Intercontinental, lampy 

 
 
 
7. Jiří Babíček, Vítězství, 1974, budova Mezinárodního svazu studentstva 

Naproti hotelu InterContinental na rohu ulic 17. listopadu a Pařížská se nachází bývalá 
rovněž brutalistní budova Mezinárodního svazu studentstva, postavená v roce 1974 
podle návrhu architekta Stanislava Hubičky, nositele ceny za celoživotní dílo Grand 
Prix architektů 2011, mimo jiné autora Nuselského mostu. Budova byla navržena pro 
Mezinárodní svaz studentstva, který sídlil v Praze od konce 2. světové války. 
Postavena byla v roce 1974. Organizace spojovala studenty z celého světa, pořádala 
konference a výměnné pobyty. Dnes je budova v majetku miliardáře Karla Pražáka. 
V říjnu 2018 byla spolu s dalšími brutalistickými stavbami navržena architekty z ČVUT 
na prohlášení za kulturní památku, ale v dubnu 2019 ministerstvo kultury, jak jinak, 
památkovou ochranu zamítlo. Majitel již začal s přípravnými pracemi přeměny na 
sedmipodlažní obchodní dům. Budova má dostat nový vnější plášť, nové interiéry  
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a bude vyšší. Fasádu do ulice 17. listopadu zdobí alegorický reliéf vítězné figury 
s pochodní. Bronzový reliéf o rozměrech 2 na 3 metry je velmi abstrahovanou až 
kubistickou figurou 2 × 3 m od Jiřího Babíčka.  

                                    Jiří Babíček, Střelci na královnu / Boj v kosmu, 1966–1967, Ostrava 

 

Jiří Babíček (1930) patří mezi nejvýznamnější sochaře 60. let, je autorem desítek 
figurativních i abstraktních plastik ve veřejném prostoru a nejvíce realizoval na 
Ostravsku. Vyrůstal v Miloticích na jižní Moravě, kde jeho rodiče působili jako učitelé. 
Během války se o rodinu starala jen maminka. Otec, starosta Sokola, přežil čtyři a půl 
roku v koncentračním táboře v Osvětimi. Jen díky tomu, že jako muzikant měl možnost 
hrát v táborovém orchestru. Na konci války se mu podařilo uprchnout z takzvaného 
pochodu smrti. V šestnácti letech začal Jiří Babíček pracovat v keramické továrně 
v Praze na Maninách a tajně udělal zkoušky na střední odbornou školu keramickou. 
Krátce před maturitou byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do sochařského 
ateliéru profesora Jana Laudy, kde v roce 1956 absolvoval. V roce 1962 vyhrál 
sochařskou soutěž na plastiku pro nový ostravský hřbitov, kterou realizoval v letech 
1964–1968. Na sever Moravy se odstěhoval a zůstal zde následujících 10 let. 
V Ostravě zastával různé funkce v komisích, profesních organizacích a také ve Svazu 
českých výtvarných umělců. S Rudolfem Prokopem, Petrem Holým, Jiřím Myszakem, 
Vladislavem Gajdou a Eduardem Ovčáčkem založili výtvarnou skupinu Kontrast a 
Babíček se významně podílel na jejích aktivitách. V jeho tvorbě ho celoživotně 
inspirovaly sochy Henryho Moora a jeho vliv můžete najít i v reliéfu pro budovu 
Mezinárodního svazu studenstva. V roce 1967 v rámci návštěvy Anglie měl dokonce 
možnost navštívit Moora v jeho ateliéru. Jiří Babíček od začátku 60. let vytvořil desítky 
soch převážně do veřejného prostoru. Z těch dochovaných děl v Praze je mimořádně 
pozoruhodná betonová plastika Fontána / Proudy (1970) na pražské Vidouli nebo 
kamenná Ležící figura na pražském Zahradním městě (1976).  
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Bohužel, stejně jako díla z období reálného socialismu, ani některé Babíčkovy 
monumentální plastiky neunikly po roce 1989 zničení v důsledku privatizace veřejných 
staveb a následných neodborných „revitalizací“. Mezi největší ztráty patří reliéf Střelci 
na královnu / Boj v kosmu (1966–1967) na fasádě budovy bývalého ostravského 
tuzexu, liberecká rozměrná betonová plastika Sirény (1974) nebo bronzová plastika 
Vítězství (1972) v Novém Jičíně. Stejný osud asi čeká i reliéf Vítězství poté, co bude 
budova transformována na obchodní dům.  

 

                                      

    Jiří Babíček, Fontána / Proudy, Praha 5, Vidoule                         Jiří Babíček, Ležící figura, 1976, kámen,  
                                                                                                                  Praha 10, nám. Mezi zahrádkami    

 

 

V budově Mezinárodního svazu studentstva bylo hned několik výtvarných realizací, 
mezi mnohými i figura z osinkocementu od Olbrama Zoubka v jeho typickém tvarosloví 
inspirovaným tvorbou italského sochaře Alberta Giacomettiho. Socha i ostatní výzdoba 
se ale ztratily již dávno, vzápětí po privatizaci. Realizace Olbrama Zoubka v době 
vrcholné normalizace může působit paradoxně, ale Zoubek, přestože odlil jako 
protestní gesto posmrtnou masku Janovi Palachovi a Janovi Zajícovi a vysloužil si 
zákaz vystavovat ve státních galeriích a jeho jméno nesmělo být publikováno, má 
v 70. a 80. letech jenom v Praze devět monumentálních soch ve veřejném prostoru. 
Jeho příklad dokazuje, že tehdejší cenzorský aparát postupoval nejednotně. V rámci 
tehdejšího systému výběru díla do architektury pomocí soutěže nebo výběrového 
řízení mohli realizovat i ti tvůrci, kteří jinak byli s režimem v otevřeně nepřátelském 
poměru. Z boku budovy do Pařížské ulice můžeme ještě obdivovat umělecky 
zpracovanou mříž do vjezdu do budovy Mezinárodního svazu studentstva a vydáme 
se do Pařížské ulice.  
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8. František Bílek, Mojžíš, 1905, Staronová synagoga 

 
V parčíku před Staronovou synagogou po pravé straně objevíte na trávníku umístěnou 
bronzovou sochu Mojžíše od Františka Bílka z roku 1905. Dílo patří do širšího cyklu 
Cesty, který ve třiceti osmi výjevech představuje „epopej pozemské dráhy člověkovy“. 
Klečící starozákonní figura je zachycena v momentu zapsání jména Adam na svitek, 
které symbolizuje začátek lidské pouti světem, její pád i vzestup. Vzestup i pád člověka 
symbolizovala i po nainstalování, socha byla umístěna v parku v roce 1937, ale za 
okupace byla vzápětí odstraněna a zničena. Po válce poskytla vdova po Františku 
Bílkovi sádrový model a socha mohla být podle něj v roce 1946 odlita a znovu 
umístěna. My ale půjdeme dál, protože symbolismus přelomu 19. a 20. století není 
tématem naší procházky.  

 

                                         František Bílek, Mojžíš, 1905–1937, Staronová synagoga 
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9. Ladislav Šaloun, Pomník mistra Jana Husa, 1915, Staroměstské náměstí 
 

 

Ladislav Šaloun a model Husova pomníku, 1906 

 

Když vejdeme z Pařížské ulice na Staroměstské náměstí, jedno z nejdůležitějších 
náměstí naší země, kterými se valily dějiny, krátce se zaměříme na Pomník mistra 
Jana Husa. Pomník od slavného sochaře Ladislava Šalouna byl odhalen roku 1915 
k pětistému výročí Husova upálení. Vytvoření pomníku předcházela politická roztržka 
a divoké diskuze o umístění pomníku. Po zasedání zemského sněmu roku 1889 
probíhala diskuse o umístění pamětní desky Jana Husa na budovu Národního muzea. 
Princ Karel Schwarzenberg se při této příležitosti vyjádřil neuctivě o husitech, které 
označil za „bandu lupičů a žhářů“. Jeho výrok vyvolal bouřlivý odpor mezi mladočechy, 
jako reakce vzniklo rozhodnutí postavit Husovi v Praze pomník. 31. května 1890 byl 
na Staroměstské radnici ustanoven Spolek pro zbudování pomníku Mistra Jana Husa, 
do jeho čela byl zvolen Vojtěch Náprstek. Finanční prostředky pro realizaci pomníku 
byly obstarány prostřednictvím veřejné sbírky, dneska by se řeklo crowdfundingu. 
První soutěž na návrh pomníku byla vypsána roku 1891 a pomník měl stát na Malém 
náměstí. Vítězný návrh sochaře Vilíma Amorta však nebyl realizován, neboť 
přetrvávaly spory o nejlepší umístění pomníku. Kromě Malého náměstí bylo pro 
pomník navrhováno i Václavské náměstí, Betlémské náměstí a konečně Staroměstské 
náměstí, na něž nakonec padla definitivní volba.  
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Druhá soutěž byla vyhlášena v roce 1900. Svoje návrhy do ní zaslali mj. Bohuslav 
Schnirch, Stanislav Sucharda, Jan Kotěra a Ladislav Šaloun, jehož projekt byl 
vyhodnocen jako nejlepší. Základní kámen k pomníku byl položen v červenci 1903, 
pomník byl slavnostně odhalen o 12 roků později. Zajímavostí je, že secesní bronzový 
pomník znázorňuje Jana Husa stojícího uprostřed skupiny postav, které symbolizují 
jednak husity, ale také pobělohorské emigranty, takže je to i autentický památník 
částečně věnovaný hořkému osudu utečenců.  
 

 

10. Petr Váňa, napodobenina Mariánského sloupu, Staroměstské náměstí, 2020 

 

                                     
                                    Jan Jiří Bendl, Mariánský sloup, 1650, Staroměstské náměstí 

 

V současnosti se na Staroměstském náměstí staví také hojně komentovaná 
napodobenina Mariánského sloupu. Mariánské nebo Trojiční sloupy jsou typy 
pomníku, které mají podobu sloupu, na jehož vrcholu je umístěna socha panenky 
Marie nebo Nejsvětější Trojice. Dodnes jsou tyto úchvatné a bohatě sochařsky 
zdobené památky dokladem barokní katolické vizuální kultury. Mariánské sloupy byly 
ve střední Evropě vztyčovány v 17.–18. století jako připomínka tragických událostí, 
jako byly například války nebo morové epidemie. Proto se jim také někdy říká morové 
sloupy. Byly poděkováním přeživších bohorodičce s vděčností, že událost přečkali. 
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Sochařská výzdoba Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí pocházela od 
virtuózního sochaře raného baroka Jana Jiřího Bendla. O jeho mistrovských kvalitách 
se můžeme přesvědčit například z fragmentů sloupu, které se dochovaly do dnešních 
dnů. Ty jsou k vidění před Lapidáriem Národního muzea na Výstavišti.  
Ovšem každý památník má nejen svůj umělecký, ale i politický rozměr. Mariánský 
sloup byl dostavěn v roce 1652 nedaleko místa tehdy historicky nedávné popravy 27 
českých pánů. Umístění popraviště je dnes označeno kříži na zemi. Sloup vysvětil za 
přítomnosti císaře Ferdinanda III. Habsburského pražský arcibiskup. Památník 
vyjadřoval poděkování vladaře a římskokatolické církve za porážku švédských vojsk, 
potažmo celého protestantského tábora. Potírání hereze bylo také na sloupu 
sochařsky symbolicky vyobrazeno. Některými tedy nebyl vnímán jen jako poděkování 
bohorodičce za to, že Pražanům ušetřila útrapy, které by po dobytí města následovaly, 
ale i jako symbol dokončené rekatolizace, habsburské nadvlády a definitivního 
ukončení náboženské tolerance. Až do začátku minulého století nebyl 
nezanedbatelnou skupinou ve společnosti vnímán jako objekt smíření, ale naopak jako 
symbol netolerance a dopadl, jak dopadl. Byl stržen rozvášněným davem 
v revolučních dnech roku 1918. Škoda kulturní památky, přes kterou přešly násilné 
dějiny. O povaleném sloupu se vyjádřil například i Tomáš Garrigue Masaryk: „Když 
Pražané tu sochu odstranili, jsem vlastně rád, protože ta socha byla politickou potupou 
pro nás.“ 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Jan Jiří Bendl, Mariánský sloup, 1650, Staroměstské náměstí 
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Přes veškerý respekt, který cítím k lidem, kteří v nejlepší víře památku na Mariánský 
sloup na Staromák navrací, musím zmínit i dva důvody proti postavení sloupu, které 
podle mě svou vahou převyšují odhodlání jeho zastánců. Ten podstatnější je 
památkářský. Původní památka byla devastována do té míry, že její přesnou kopii není 
možné zhotovit, a to se týká nejen čtyř sousoší andělů zápasících s démony, ale též 
vlastní mariánské sochy. Současná, pouze přibližná napodobenina původního sloupu, 
neodpovídá originálu po stránce materiální ani umělecké. Tedy o umělecké hodnotě 
se bavit nelze, tu má jen originál nebo přesná kopie vytvářená podle ještě existující 
předlohy. Nový památník není ani věrnou kopií, ani současnou reminiscencí, je jen 
památkářským faux pas. Druhá pohnutka vychází z názoru, že dějiny se nemají 
přepisovat. Opětovným postavením Mariánského sloupu se totiž symbolicky bourá 
pomník sekulární první republiky. Že jde o současný ideologický pomník, je zřejmé 
z jeho podporovatelů, kde dominuje nejvyšší představitel české katolické církve, 
prezident republiky a političtí předáci Křesťanských demokratů, TOP 09 a ODS. 
Radovat se z něj budou všichni katolicky orientovaní konzervativci, ale co ostatní část 
veřejnosti? Slibovaným pomníkem smíření tedy jistě nebude. 

 
Kauza nám ukazuje, že minulé příkoří a kulturní barbarství se nedá napravit a jednou 
zaniklé dílo nejde obnovit. Proto je dobré se soustředit na přítomnost. Jenom za 
posledních 20 let bylo v Praze zničeno na 450 uměleckých děl ve veřejném prostoru. 
Praha v současnosti zoufale potřebuje ochranu stávajících děl. Místo stavění 
neautentických napodobenin baroka by měla chránit stávající a tvořit současná kvalitní 
díla, která by představovala příspěvek k domácí vizuální kultuře naší generace. 
Navrhuji pro urovnání sporu vytvořit mechanismus, který by umožňoval po vhození 
mince napodobeninu mariánského sloupu otočením vztyčit nebo povalit. To by bylo 
dílo, které by se dostalo do kontextu současného umění a reprezentovalo by dnešní 
dobu.  

 
 

11. Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Křišťálová stěna, 1981–1983, 
Staroměstská radnice  

Pokud obejdete Staroměstskou radnici zezadu, v místech, kde budova chybí poté, co 
se zřítila při bombardování na konci druhé světové války, uvidíte obří křišťálovou stěnu 
– vitráž Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Bude dobře viditelná zvláště 
navečer, pokud se bude v interiéru svítit. Obří křišťálová stěna o rozměrech 820 × 
730 cm je samozřejmě vidět také uvnitř ze vstupní haly radnice. Vytvořilo ji světoznámé 
duo sklářských umělců ve spolupráci s významným českým statistikem Zdeňkem 
Patrmanem a s architektem přestavby interiéru radnice Milanem Pavlíkem v letech 
1981 až 1983. V abstraktní geometrické struktuře sestavené z broušených válcovitých 
segmentů z optického křišťálu můžete vidět, pokud chcete, letícího ptáka nebo květinu. 
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Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Křišťálová stěna,  
1981–83, Staroměstská radnice, Praha 

 

Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Křišťálová stěna se státním znakem, 
1979–1981, Staroměstská radnice  

Ve svatební obřadní síni Staroměstské radnice najdete také křišťálovou stěnu od 
stejné dvojice Libenský, Brychtová. Jaroslava Brychtová 8. dubna 2020 náhle zemřela 
ve věku 95 let. Ačkoli její tvorba je všeobecně známá a obdivovaná, je dobré si její plný 
život a ohromující dílo, které vytvořila se svým manželem Stanislavem Libenským, 
znovu připomenout. Málokdo proslavil v druhé polovině 20. století českou kulturu jako 
ona, která vytvořila fenomén "Československé skleněné tavené plastiky" a ve svém 
oboru bez přehánění patřila k nejlepším na celém světě. 

Jaroslava Brychtová se narodila v roce 1924 v Železném Brodě jako dcera známého 
sochaře a zakladatele a ředitele zdejší střední sklářské školy Jaroslava Brychty, autora 
slavných skleněných figurek. Ten byl také průkopníkem prvních malých plastik, 
tavených ze skleněných střepů do formy, tedy techniky, kterou Brychtová převzala a 
vyvinula ve svébytný obor. Svoje idylické dětství strávila v optimistickém kultivovaném 
prostředí prvorepublikového sklářského maloměsta. Dějiny ji ale brzo dohonily a 
dočasnou konjukturu ukončila Velká hospodářská krize, která nejen zvláště tvrdě 
dopadla na sklářský průmysl, ale způsobila politický rozvrat v celé Evropě se známými 
následky.  
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Za druhé republiky ji kvůli podezření na TBC otec poslal na plicní rehabilitaci do 
sanatoria v Tatrách, kde ji zastihl vznik fašistického Slovenského státu a za 
dramatických podmínek se vrátila zpátky do již okupovaného Česka. V roce 1944 
úspěšně složila přijímací zkoušky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, protože 
ještě v té době neměla „Umprumka“ status vysoké školy a vyhnula se tak ukončení 
provozu na podzim roku 39. Škola byla ale stejně vzápětí okupačními úřady zavřena 
kvůli totální válce a Jaroslava Brychtová byla nuceně nasazena jako dělnice 
v německé továrně. Hrůzná zkušenost s nacistickou okupací, kdy například jejich 
rodinní přátelé manželé Vaněčkovi byli za účast v odboji popraveni, jí utvrdila v jejím 
socialistickém přesvědčení, které bylo rodině Brychtových vlastní již za první republiky. 
Hned po válce, stejně jako velmi mnoho jejích generačních příslušníků z kulturní obce, 
vstupuje z idealismu do Komunistické strany. V září roku 45 také nastupuje na 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Ateliéru pro užité sochařství a rytí kamene a 
skla, který vedl profesor Karel Štipl. V polovině studia přestoupí k profesorovi Janovi 
Laudovi do sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění. Po studiích se vrací 
do Železného Brodu, kde nastupuje jako podnikový výtvarník v nově založeném n. 
p. Železnobrodské sklo. V ŽBS zakládá v roce 1950 experimentální středisko pro 
uplatnění skla v architektuře. V té době je jí dvacet šest a její příklad ukazuje, že velmi 
problematická doba s sebou přinesla kromě strašných nespravedlností i pozitiva 
v oblasti ženské emancipace a uplatnění pro mladé. Příležitost dobře připravená 
Jaroslava Brychtová (tehdy provdaná Zahradníková) vrchovatě využila svým talentem, 
extrémní pracovitostí, až zátopkovskou vytrvalostí, ale i organizačními schopnostmi a 
proměnila svěřené pracoviště v ŽBS ve skutečnou laboratoř, kde se posouvaly 
technologické a umělecké možnosti skla. Jedním z jejích prvních úspěchů na začátku 
50. let je realizace ještě poměrně malých, křišťálových, figurativních reliéfů sloužících 
jako vitráž pro veřejné prostory Kolektivního domu v Litvínově a Hotel Družba (dnes 
Internacionál), jejichž tvarosloví vycházelo ze sociálního civilismu první republiky a 
které již byly vytvořené inovativní technikou tavené plastiky.  

Sklo se od 50. let i díky jejím výsledkům stále častěji stávalo materiálem pro realizaci 
nejen užitého, ale i volného umění. To, že se poválečnému československému sklu 
dařilo, je také paradoxně důsledkem právě složitého domácího politického vývoje. 
Podle systému Svazu československých výtvarných umělců nebyly objekty ze skla a 
keramiky zařazeny mezi volné, ale užité umění. Na sklářské umění, jako nepodezřelé, 
dekorativní umění, nebyl v době stalinismu vytvořen systém ideologické kontroly tak 
jako u tzv. volného umění – tvorby obrazů či soch. Proto se ke sklu stahovali 
experimentální tvůrci, kteří se chtěli vyjadřovat svobodně, a tak posouvali možnosti 
vyjádření tímto médiem. Zároveň s tím, jak na celém světě zvítězila idea moderny, 
přistoupily státy na Západě i na Východě k masivní estetizaci veřejného prostoru a 
architektury, aby se podle modernistických představ mohla s vysokou kulturou 
seznámit i široká veřejnost, a nejen elita, jak tomu bylo dřív (nebo je tomu dnes).  
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Se svým budoucím životním a tvůrčím partnerem 
Stanislavem Libenským začala spolupracovat až 
v roce 1953. Sama ho jako pedagoga na Střední 
škole sklářské v Železném Brodě vyzvala, aby se 
jedna z jeho kreseb stala inspirací pro tavenou 
plastiku, kterou vymodelovala a utavila do skla. Od 
roku 1954 spolu začínají pravidelně spolupracovat 
nejdříve na malých realizacích, ale již v roce 1958 
reprezentují československou kulturu na Světové 
výstavě „Expo '58“ v Bruselu. Expozice čs. 
pavilonu v Bruselu měla díky jejich práci a 
skleněným realizacím Reného Roubíčka 

mimořádný mezinárodní úspěch. Následující rok bylo československé sklo 
představeno na hojně navštěvované výstavě v Moskvě, kde sklidilo obdiv jak 
u veřejnosti, tak u vládnoucí garnitury. Díky této pozitivní odezvě jak na Západě, tak 
i na Východě, si Československá politická i hospodářská elita vybrala sklo jako ideální 
„výkladní skříň“ úspěchů socialistické kultury i průmyslu, a produkci skleněných 
uměleckých artefaktů podporovala. Sklo se také díky tomu stále častěji stávalo 
materiálem pro realizaci monumentálního umění v architektuře. Tento fenomén 
„československého skla v architektuře“ byl dlouho pro západní státy technologicky a 
finančně nedostupný, a proto také vysoce ceněný. 

V roce 1963 se stal Stanislav Libenský vedoucím ateliéru skla na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové a společné dílo s Jaroslavou Brychtovou mělo v následujících 
desetiletích mimořádný dopad na generaci sklářských výtvarných umělců nejen u nás, 
ale i ve světě. Ve „zlatých šedesátých“ získávali v soutěžích jednu prestižní zakázku 
za druhou, jako například v roce 1964, kde realizovali plastické vitráže do oken 
Svatováclavské kaple v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. V roce 1967 vytvořili 
minimalistickou strukturální stěnu pro brněnské letiště. Pro československý pavilon na 
„Expo '67“ v Montrealu vytvořili prostorové stěny Montrealský triptych, který sklidil 
ohromný úspěch a byl publikován v zahraničním tisku. Tedy již koncem 60. let dobyla 
dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová pozici jedněch z nejuznávanějších 
sklářských umělců u nás i ve světě a Jaroslava Brychtová obdržela státní ocenění za 
výjimečný tvůrčí přínos v oblasti umění. Po roce 1968 se v Československu situace 
obrací. Skleněná plastika Řeka života pro „Expo '70“ v Ósace byla normalizačním 
vedením tvrdě kritizována pro svůj protiokupační obsah. Z reliéfu byly dokonce už 
z nainstalovaného díla v Japonsku na nátlak StB zbroušeny otisky sovětských 
armádních bagančat, jež přešla po „zamrzlé“ části řeky. Stanislav Libenský dokonce 
veřejně před svými spolupracovníky a studenty na škole roztrhal stranickou knížku. Po 
politických prověrkách v roce 1970 jsou kvůli otevřenému nesouhlasu s okupací 
oficiálně vyloučeni oba ze Strany. Přes občasnou politickou šikanu a sledování státní 
bezpečností se i v nastupující normalizaci mohli věnovat monumentálním realizacím 
pro architekturu. Ochranu jejich profesní činnosti jim zajistila jejich neotřesitelná pozici 
na mezinárodní i domácí umělecké scéně a také důvody zcela materiální – jako častí 



24 
 

tvůrci monumentálních realizací v zahraničí přinášeli do státní kasy nemalé částky 
v zahraniční měně. Přesto doba reálného socialismu pro oba tvůrce znamenala 
především obrovské množství zakázek v rámci tzv. čtyřprocentního zákona, který 
tehdy nařizoval věnovat jedno až čtyři procenta z rozpočtu státní stavby na výtvarné 
řešení. 

Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Řeka života, 1970, Ósaka, Expo '70 

Po roce 1989 definitivně upevňují svou pozici mezinárodních uměleckých celebrit, ale 
se zánikem čtyřprocentního zákona v Česku se věnují realizacím spíše v zahraničí a 
obřím volným skleněným sochám. Naopak velké množství jejich dřívějších děl pro 
architekturu a veřejný prostor je po privatizacích nebo rekonstrukcích odstraněno nebo 
nenávratně zničeno. Například jejich série osmi křišťálových reliéfů pro hotel Jalta 
z roku 1957 záhadně zmizela, aby se vzápětí objevila na soukromé aukci, vitráž Oheň 
a sklo pro veřejně přístupnou lobby budovy Jablonexu v Jablonci nad Nisou, kterou 
vytvořili v roce 1961, byla po bankrotu firmy v roce 2010 při minulé hospodářské krizi 
pod cenou prodána neznámému soukromníkovi. Na konci 90. let byla při neodborné 
rekonstrukci zdemolována jejich obří skleněná stěna z roku 1967 vytvořená pro interiér 
brněnského letiště. Venkovní fontána pro hotel Thermal v Karlových Varech je bez 
údržby téměř zničena. Minimalistický sloup pro Dům bytové kultury z roku 1978 zanikl 
při nešetrné revitalizaci veřejného prostranství před DBK. Zásadní realizací byl 
rozměrný zcela abstraktní skleněný objekt Kontakty, navržený v roce 1983 a osazený 
v roce 1987 ve vestibulu stanice metra Národní třída. Název i forma vychází 
z pomyslného setkání v uzlu městské veřejné dopravy, kdy dva hranoly 
o trojúhelníkové základně, jeden vedený vně a druhy uvnitř stanice, v místě průniku 
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vytvářejí při pohybu diváka dojem rotující krychle. Škoda je, že si skleněného artefaktu 
uživatelé veřejného prostoru nemohli od 90. let všimnout, byla totiž zakryta stánky 
s levnou konfekcí. Tragédií je, že si tehdejší vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy 
neuvědomilo jejich kulturní hodnotu a rozhodlo se dílo zdemolovat i s vestibulem 
stanice. O ohrožení plastiky se naštěstí dozvěděla autorka od o. s. Vetřelci a volavky 
včas, dílo odkoupila a nechala odborně demontovat a na vlastní náklady 
zrekonstruovat. Dílo je v současnosti umístěno v muzeu Stanislava Libenského 
v Železném Brodě. Dílo v lobby hotelu Forum (dnes Corinthia Hotel) bylo zničeno při 
změně majitele a rekonstrukci. Neblahý osud podkal i Vlys v Hotelu Praha z roku 1980, 
který byl odstraněn při demolici celé unikátní architektury hotelu. Jaroslava Brychtová 
k bourání Hotelu Praha do medií řekla: „Považuji za krátkozraké a nedobré pro českou 
kulturu zbavovat se těchto uměleckých artefaktů v interiéru, potažmo celých 
architektonických celků. Tato díla vznikala jenom díky velké materiální podpoře, která 
je dnes nedosažitelná. Praha by se naopak měla reprezentovat „Československým 
sklem v architektuře“, které nás proslavilo po celém světě. Ochrana je dnes aktuální, 
zvláště pak, bylo-li při neodborných revitalizacích v minulých letech tolik těchto 
uměleckých děl nenávratně zničeno.“  

Ze všech veřejně přístupných realizací můžeme dnes ještě stále obdivovat v Praze 
nepřehlédnutelný skleněný obklad Nové scény Národního divadla, dvě křišťálové 
stěny na Staroměstské radnici, rozměrnou prostorovou reliéfní stěnu ve Federálním 
shromáždění (dnes budova Národního muzea), plastiku Kniha před knihovnou ČVUT, 
skleněnou plastiku ve foyer budovy Motokovu (dnes City Empiria), plastiku Rodina pro 
urologickou kliniku lékařské fakulty Univerzity Karlovy, skleněnou plastiku Pták a dívka 
v Paláci kultury (dnes Kongresovém centru), vlys v interiéru hotelu InterContinental a 
vitráže v kapli sv. Anny v klášteře sv. Jiří a v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta na 
Pražském hradě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, prostorová reliéfní stěna, 
 1973, Federální shromáždění, Praha 
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                                  Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Kniha, 1985, ČVUT, Praha 

Z mimopražských si můžeme ještě prohlédnut vitráž v kapli v Horšovském Týně, 
křišťálovou mříž Krokodýl v lobby Hotelu International v Brně, skleněnou plastiku 
Strom života ve smuteční síni ve Zlíně (Kudlov), skleněnou plastiku Pták ve vestibulu 
úřadu práce v Ústí nad Labem, plastiku Spad meteoritů v interiéru vysílače a hotelu 
Ještěd a jedinou domácí porevoluční a také poslední monumentální realizaci – vitráže 
pro Královskou hradní kapli na hradě Špilberk, kterou Jaroslava Brychtová vytvořila již 
sama podle návrhů Stanislava Libenského po jeho smrti. 

Stanislav Libenský zemřel v roce 2002 na rakovinu plic, které odolával intenzivní tvůrčí 
prací pět let. Jaroslava Brychtová následně žila v Železném Brodě, kde se přes svůj 
vysoký věk věnovala společnému uměleckému odkazu a provozování Muzea 
Stanislava Libenského a s útrpností sledovala, jak je jejich společné dílo ve veřejném 
prostoru odstraňováno a ničeno. Muzeum se dnes po odchodu Jaroslavy Brychtové 
přejmenuje na Muzeum Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Stálo by za to 
změnit zažitý slovosled a použít abecedně správný název Muzeum Jaroslavy 
Brychtové a Stanislava Libenského, protože sochařka Jaroslava Brychtová v jejich 
tvůrčím páru rozhodně nehrála druhou roli, ale byla rovnocennou partnerkou skvělému 
malíři Jaroslavovi Libenskému, s kterým dohromady vyvářeli geniální pár. Zemřela 
umělkyně, která se rodí jednou za sto let. Važme si jejího odkazu a chraňme ho. Patří 
bezesporu k našim největším kulturním pokladům.  

 

Rozloučením s jedním z velikánů české kultury se s vámi loučím i já při zakončení 
jedné z individuálních krátkých procházek za Vetřelci a volavkami na Starém Městě a 
doufám, že se příště přidáte k další individuální a brzo snad i veřejné komentované 
prohlídce po Praze. S pozdravem „všechnu moc imaginaci!“  

Pavel Karous  




