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V Praze, 9. května 2018 

 

Věc: Libeňský most v Praze 

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé, 

 

 

obracíme se na Vás s naléhavou otevřenou výzvou ve věci pražského Libeňského mostu, spojujícího 

vltavské břehy Holešovic a Libně. Před několika dny primátorka Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, a radní 

hlavního města Prahy schválili návrhy Petra Dolínka, náměstka primátorky, na zbourání mostu.  

Libeňský most je kultivovaná, urbanisticky, architektonicky i technicky bezesporu pozoruhodná 

a cenná puristická stavba. Vznikl v letech 1924–1928 podle projektu inženýra Františka Mencla (1879–

1960), přednosty mostního odboru stavebního úřadu při pražském magistrátu, a významného 

architekta Pavla Janáka (1882–1956). K otevření mostu došlo v jubilejním desátém výročí založení 

Československé republiky. Most tvoří součást jednotného, přitom rozmanitého souboru pražských 

mostů, který výrazným způsobem dotváří jedinečný charakter české metropole.  

Konstrukce mostu trpí dlouhodobým zanedbáním údržby a nezbytně vyžaduje celkovou 

komplexní opravu. Důrazně se přitom stavíme proti pochybnému rozhodnutí primátorky a radních hl. 

města Prahy most odstranit a nahradit jej utilitární novostavbou. 

Jsme znepokojeni přístupem politických představitelů hlavního města Prahy 

k architektonickému dědictví a k urbanistickým hodnotám, který v některých případech osciluje mezi 

nezájmem a dlouhodobě zanedbávanou péčí o historické stavby a drastickými demoličními zásahy 

s trvalými a nevratnými následky pro městský organismus. Jsme přesvědčeni, že hodnotu 

architektonických děl a urbanistických celků nelze měřit jen cenou vynaloženou na opravu staveb či 

náklady na jejich údržbu. Ty jsou v daném případě i v případech podobných mnohonásobně 

převyšovány nevyčíslitelnou hodnotou kulturní, která spoluutváří identitu města, odráží se v kvalitě 

životního prostředí a navrací se obci, státu a celé společnosti v dlouhodobém časovém horizontu. Dobří 

hospodáři by si této skutečnosti měli být vědomi. 



Proto Vás, zastupitele občanů v hlavním městě Praze, vyzýváme, abyste v hlasování o osudu 

Libeňského mostu, před nímž stojíte, zabránili jeho barbarské devastaci a likvidaci. Žádáme Vás, abyste 

ve svém rozhodování zvážili nejen čistě ekonomické aspekty, spjaté s opravou mostu, ale také zcela 

evidentní a nezpochybnitelné kulturní, historické, architektonické a urbanistické hodnoty ušlechtilé 

stavby, a svou autoritou přispěli k zachování významné součásti kulturního dědictví budoucím 

generacím občanů i návštěvníků Prahy. Za pozornost, kterou budete naší výzvě věnovat, Vám předem 

děkujeme! 

 

 

Se srdečnými pozdravy, 

 

 

 

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., 

ředitel Ústavu dějin umění ČR, v. v. i. 

 

 

 

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., 

historik umění a architektury 

 

 

 

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., 

historik umění a architektury 

 

 

 

 

 

Kopie: 

PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury ČR 

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy 

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ 

 


