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V Praze dne 28. ledna 2008 
 
 
Vážený pane premiére, 
Vážený pane primátore, 
Vážený pane minist�e kultury, 
Vážený pane minist�e školství, 
 
 
 dne 16. ledna 2008 byl na tiskové konferenci na p�d� Akademie v�d �R zve�ejn�n 
otev�ený dopis skupiny osob pod vedením pana doc. PhDr. Ji�ího T. Kotalíka, CSc. 
k problematice stavby nové budovy Národní knihovny �R a využití Klementina1. Uvedené 
prohlášení se snaží zpochybnit dosavadní snahy o výstavbu Národní knihovny a revitalizaci 
Klementina. Dopis podepsalo n�kolik ve�ejn� známých osob, které se svým stanoviskem 
snaží ovlivnit jednak proces rozhodování o Národní knihovn�, jednak ve�ejné mín�ní. 
Nechceme se vyjad�ovat k pr�b�hu a výsledk�m architektonické sout�že, ale chceme jménem 
knihovnické komunity upozornit na  n�která pochybná tvrzení, na nichž je postavena 
argumentace této skupiny.   
 
Pro� Národní knihovna nebude univerzitní knihovnou 
 
 Za zcela irelevantní považujeme prohlášení o tom, že Univerzita Karlova nemá 
univerzitní knihovnu a že by tato situace m�la být �ešena v souvislosti s Národní knihovnou. 
Pokusy o návrat do 18. �i 19. století považujeme za nesmyslné. Národní knihovna plní celou 

                                                 
1 Text dopisu je p�ístupný na: http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=4677 
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�adu unikátních statutárních funkcí. Vedle funkce trvalého uchování publikovaných 
dokument� zastává také úlohu nejv�tší �eské v�decké knihovny s univerzálním fondem, která 
p�irozen� slouží student�m, pedagog�m, v�dc�m, um�lc�m i široké ve�ejnosti. Není však 
knihovnou, která slouží nebo by m�la sloužit pouze Univerzit� Karlov�. Vysokoškolská 
knihovna se primárn� soust�edí na pot�eby svých student� a pedagog�, pro n� profiluje a 
pr�b�žné aktualizuje své zdroje v souladu se studijními programy, je ur�ena k intenzivnímu 
využívání. Tyto principy jsou mnohdy v rozporu se statutárními funkcemi Národní knihovny.  

Univerzita Karlova se rozhodla již p�ed mnoha desetiletími jít cestou uceleného 
systému díl�ích knihoven jednotlivých fakult a kateder, který koordinuje funk�ní pracovišt� 
„Úst�ední knihovna“. Stejné pojetí univerzitní knihovny známe nap�. z Masarykovy 
univerzity v Brn� a je b�žné i v zahrani�í. Nelze tedy tvrdit, že jde o jedinou školu podobného 
významu, která nemá svou vlastní univerzitní knihovnu. Navíc v dob� dynamického rozvoje 
informa�ních technologií není rozhodující, kdo knihovní fondy a informa�ní zdroje vlastní, 
ale jaké je schopen poskytovat služby.  

Národní knihovna chce samoz�ejm� poskytovat co nejkvalitn�jší služby svým 
uživatel�m (tedy i student�m a pedagog�m vysokých škol) a práv� proto usiluje o výstavbu 
nové budovy v lokalit� pro studenty a pedagogy výhodné, dosažitelné, dopravn� výhodné, 
nikoli na periférii �i ve vzdálených �tvrtích m�sta.2   
 
Národní knihovna není skladišt�m braku, ale pam�tí národa 
 
 Tvrzení signatá�� otev�eného dopisu, že 80 % fond� Národní knihovny je „archivem 
literárního braku“, sv�d�í o naprosté neznalosti základních funkcí národních knihoven. 
Knihovní fondy Národní knihovny jsou dopl�ovány p�evážn� na základ� práva povinného 
výtisku, tj. zákona, který stanoví vydavatel�m povinnost odvád�t z každého vydání dva 
exemplá�e Národní knihovn�. První exemplá� je uložen jako archivní a je ur�en p�edevším 
pro trvalé uchování budoucím generacím, druhý exemplá� je ur�en k prezen�nímu p�j�ování 
ve studovnách. Obdobná praxe je v souladu s mezinárodním doporu�ením UNESCO a IFLA, 
podle n�hož pracují všechny národní knihovny na sv�t�. Jejich úkolem je zajistit zp�ístupn�ní 
publikovaných dokument� nejen sou�asným, ale i budoucím generacím, což je s ohledem na 
fyzickou podstatu dokument� nepochybn� mimo�ádn� náro�ný a také nákladný proces, který 
vždy garantuje stát.  

Každá civilizovaná zem� na této planet� má svou národní knihovnu, která plní 
specifická a unikátní poslání. Mimo jiné je také vždy pam�tí národa, tzn. že uchovává jeho 
písemnou pam��, a to bez ohledu na její obsahovou, um�leckou �i jinou hodnotu. Neexistuje 
jmenovaná ani samozvaná skupina odborník�, kte�í by vybírali podle vlastních �i ur�ených 
hodnot to, co má být uchováno. Shromaž�uje se vše, nebo� jedin� tak je zachováno 
objektivní sv�dectví o každé dob� a jejím život�.  

Národní konzerva�ní fond (NKF) není pouhým archivem, je i dnes využívaným 
fondem, by� za speciálních a velmi p�ísných podmínek. Proto není vhodným �ešením jeho 
deponování na místech vzdálených uživateli (sv�d�í o tom mimo jiné i nespokojenost 
uživatel� s dosavadním umíst�ním fond� v depozitá�i v Praze-Hostiva�i). Tato nespokojenost 
(mj. práv� uživatel� z akademické obce) byla jedním z d�vod�, pro� bylo rozhodnuto 

                                                 
2 Národní knihovny obecn� jsou intenzivn� navšt�vovanými institucemi s velkým okruhem domácích i 
zahrani�ních uživatel� a musí být proto snadno dostupné. Jsou tudíž stav�ny s vazbou na centrum hlavních m�st 
a nikoli na periferiích. Nap�íklad sousední N�mecko postavilo v pr�b�hu 20. století podstavilo 4 velké objekty 
své národní knihovny, a to v Lipsku, Berlín� a ve Frankfurtu. Všechny tyto budovy sídlí v centru nebo blízkém 
okruhu centra t�chto velkých m�st, stejn� jako nejv�tší (národní) knihovna sv�ta - Kongresová knihovna, která 
sídlí v centru Washingtonu.  
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integrovat NKF do prostor nové budovy. Národní knihovny v demokratických zemích tedy 
necenzurují, nehodnotí „kvalitu“ fond�, ale plní úlohu pam�ti, která slouží p�edevším tehdy, 
kdy dokument není p�ístupný v jiných, nap�íklad univerzitních knihovnách3.  
 
 
Budoucnost Národní knihovny nelze založit pouze na revitalizaci Klementina 
 
 P�íprava nové budovy není �ešena odtržen� od revitalizace Klementina, ale naopak 
jedno bez druhého není prakticky možné. P�ipravovaná rekonstrukce by nem�la snížit 
vysokou  úrove� jeho um�lecké kvality, ale m�la by Klementinum zbavit nános� necitlivých 
zásah� z p�edchozích let a vrátit mu jeho p�vodní barokní kouzlo. Po�ítá se také s využitím 
Klementina pro Univerzitu Karlovu.  

Barokní areál Klementina není z dlouhodobého hlediska vhodný pro provoz Národní 
knihovny jako celku. To bylo potvrzeno jak analýzou sou�asných a budoucích pot�eb, tak i 
stanovisky odborník� v minulosti i sou�asnosti. Nic na v�ci nem�ní fakt, že dojde 
k vyst�hování Státní technické knihovny. Ta zaujímá v areálu Klementina p�ibližn� šestinu 
prostor a její skladovací kapacita je cca 600 000 svazk�, což p�edstavuje p�ír�stek Národní 
knihovny za 6 až 7 let. V sou�asné dob� je v Klementinu uloženo cca 2,5 mil. svazk�, 
v depozitá�i v Hostiva�i 4 mil. svazk�, p�i�emž pr�m�rný ro�ní p�ír�stek se pohybuje kolem 
80 000 – 100 000 svazk�. Podíl knih, které lze zp�ístupnit v �ádu hodin, se neustále zhoršuje 
ve prosp�ch knih skladovaných mimo Klementinum, které jsou dostupné v �ádu dní. Tento 
negativní trend dlouhodob� zhoršuje služby uživatel�m, kte�í na tuto nep�íznivou  situaci 
poukazují. Národní knihovna má tém�� 40 000 registrovaných uživatel�, ro�n� eviduje kolem 
600 000 návšt�vník� a uskute�ní více než p�l miliónu výp�j�ek.  

Národní knihovna chce svým uživatel�m zajistit pohotové a kvalitní služby a sou�asn� 
musí vytvo�it podmínky pro to, aby její knihovní fondy mohly využívat i budoucí generace. 
To v Klementinu nelze uskute�nit bez radikálního zásahu do podstaty této národní kulturní 
památky. Dnes velebený architekt Ladislav Macho� �ešil v první polovin� 20. století 
p�estavbu Klementina pro pot�ebu knihovny radikálním zp�sobem: v �ásti objektu zcela 
vyboural stropy, zasypal sklepy, zlikvidoval barokní krovy a nahradil je betonovou nástavbou,  
a kde bylo pot�eba, Klementinum dostav�l. Tato rekonstrukce, která nemilosrdn� zlikvidovala 
podstatnou �ást p�vodní barokní stavby, se sice m�že n�komu líbit, u sou�asných památká�� 
by však ur�it� pochopení nenašla. Pokud by budoucnost knihovny m�la být zajišt�na 
v Klementinu, muselo by dojít k mnohem v�tším zásah�m do historického objektu než dosud, 
p�edevším proto, že expanze do podzemí není možná. Práv� proto bylo rozhodnuto o výstavb� 
nové budovy s tím, že v Klementinu z�stanou p�evážn� historické knihovní fondy, které jsou 
svým rozsahem limitovány a jejichž provoz nevyžaduje radikální zásahy do stavby.  
 
 
Budova pro Národní knihovnu je dluhem státu �eskému národu  
 
 �eský stát za celou dobu své existence nebyl schopen postavit budovu pro svou 
Národní knihovnu. Budovu pro Národní divadlo postavil za pomoci celonárodní sbírky, 
budovu Národního muzea s pomocí mecenáš� a obrozenc�, prostorov� zajistil Národní galerii 

                                                 
3 N�kolik p�íklad� na toto téma z nedávné historie - koncem 18. stol. prodával klementinský knihovník a národní 
obrozenec Karel Rafael Ungar duplikáty knih svezených ze zrušených klášter� obchodník�m na balení ryb a 
dnes jsou tyto knihy  hodnoceny jako vzácné, nezávisle na svém obsahu. Totalitní režimy nedávné minulosti 
m�ly také tendenci hodnotit obsah knihovních fond� z úzkého pohledu své ideologie, aktuálnosti a pseudokvality 
a z t�chto hledisek nevhodné dokumenty z fond� vy�azovaly. 
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a další instituce celonárodního významu. V budoucnu si zcela ur�it� postaví Národní 
fotbalový stadion a možná uspo�ádá i olympijské hry. Máme však vážné obavy, že Národní 
knihovnu si op�t nepostaví a vystaví tak „pam�� národa“ další blížící se krizi s nedozírnými 
následky. Situace se periodicky opakuje a jsou to vždy politikové, kte�í se zašti�ují ve�ejnými 
zájmy, ale rozhodují žel v neprosp�ch Národní knihovny.4  
 
 S politováním konstatujeme, že se v �eské republice dosud nenašla významná 
politická osobnost, která by výstavbu nové Národní knihovny vzala za svou a pochopila ji 
jako zásadní prioritu své politické kariéry, jako je tomu v jiných evropských zemích. 
 
 Žádáme vás proto naléhav�, vážení pánové, abyste se zasadili plnou vahou o to, aby 
nová budova byla v co nejkratším �asovém horizontu postavena. 
 
 

Jménem p�edsednictva Svazu knihovník� a informa�ních pracovník� �R 
 

 

                                                 
 
4 Historie se opakuje 

• Koncem 19. století byly poprvé vy�erpány skladovací kapacity Klementina, které jezuité nepostavili 
jako knihovnu, ale jako klášter, školu a administrativní budovu. Ve dvacátých letech 20. století tehdejší  
�eskoslovenská vláda poprvé odmítla �ešit prostorovou situaci knihovny novou výstavbou, ale rozhodla 
o rekonstrukci Klementina, kterou projektoval a realizoval Ladislav Macho�..  

• V padesátých letech minulého století byla Národní knihovna op�t v prostorové krizi a její vedení 
usilovalo znovu o novostavbu. Již tehdy �ada domácích i zahrani�ních odborník� konstatovala, že 
objekt Klementina není vhodný pro moderní národní knihovnu. Proto v roce 1965 vznikl investi�ní 
zám�r na novou budovu v prostoru bývalého nádraží T�šnov. Dramatické roky konce šedesátých let 
byly p�í�inou toho, že budova postavena nebyla a na p�vodn� plánovaném míst� dnes stojí hotel Hilton 
(d�íve Atrium).  

• Komunisté prostorovou situaci knihovny �ešili podle hesla: ke staré knize starý hrad, zámek nebo 
klášter. Knihovna v následujícím období dostala k užívání více než desítku historických zámeckých 
objekt�, do kterých ukládala knihy. Objekty postupn� chátraly, protože na jejich údržbu nebyly peníze, 
a knihy v nich plesniv�ly; statisíce jich byly odsouzeny k postupnému zániku. 

• Po listopadu 1989 vzniklo celonárodní hnutí za záchranu Národní knihovny, které vyvrcholilo 
rozhodnutím �eské vlády o rekonstrukci továrního objektu v Hostiva�i na centrální depozitá�. Ani 
v dob� svobody nenašla �eská vláda odvahu a sílu k tomu, aby rozhodla o novostavb�, a�koliv se od 
po�átku v�d�lo, že depozitá� ne�eší podstatu problému. V roce 1996 rozhodlo Ministerstvo kultury �R, 
že budoucnost Národní knihovny nebude �ešena novou stavbou, ale  zásadní rekonstrukcí Klementina, a 
to vybudováním rozsáhlých podzemních sklad�. Po povodních roku 2002 se od této varianty logicky 
ustoupilo.  

 


