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Jana Kaplického p ijal premiér Mirek Topolánek
Premiér
eské republiky Mirek Topolánek se v pond lí 16. dubna
dopoledne setkal v pražském Klementinu s vít zem mezinárodní architektonické
sout že na novou budovu Národní knihovny architektem Janem Kaplickým. V jeho
doprovodu si rovn ž prohlédl místo budoucí stavby na Letenské pláni a k projektu
samotnému poznamenal, že i když se pokládá za konzervativního lov ka, výsledky
sout že respektuje a na neobvyklou podobu Kaplického knihovny si zvyká.
Premiér Mirek Topolánek si v doprovodu generálního editele NK Vlastimila
Ježka nejprve prohlédl historickou ást Klementina. Poté navštívil v Galerii
Klementinum výstavu Oko nad Prahou, kde se seznámil se sout žními návrhy nové
budovy Národní knihovny. Vít zný projekt mu osobn p edstavil jeho autor - architekt
Jan Kaplický, který zárove obdržel od Vlastimila Ježka oficiální oznámení o vít zství
v sout ži. Premiér b hem návšt vy Klementina p evzal od Vlastimila Ježka pam tní
medaili Národní knihovny a tri ko s motivem nové budovy.
Na otázku noviná , jak se mu návrh líbí, Mirek Topolánek odpov d l: „Musím
íct, že po diskusi, která byla velmi vášnivá, už m budova zdaleka neprovokuje tak,
jako na za átku. Podle plánu se mi dokonce v prostoru zdála menší, než kritik m,
kte í prohlašovali, že bude pražskou dominantou. Já v této chvíli respektuji výsledek
mezinárodní sout že a zvykám si na to.“ Premiér sám sebe ozna il jako
konzervativního a dodal: „Musím si na to zvykat, tak jak si museli zvykat v Louvreu
na jehlan anebo na Charles Pompidou Centre atp. Myslím si, že si nakonec
zvykneme i my, že to nakonec t eba bude dominanta Prahy“. Po návšt v
Klementina zamí il Mirek Topolánek spole n s Janem Kaplickým a Vlastimilem
Ježkem na Letnou v doprovodu editele Parlamentní knihovny Karla Sosny, editele
odboru památkové pé e Jana Kn žínka, nám stka ministra kultury Františka Mikeše
a bývalé editelky ÚRM Praha Sv tlany Kubíkové, aby si prohlédl místo, kde má
nová budova Národní knihovny vyr st.
Výstava Oko nad Prahou, kterou si premiér Mirek Topolánek prohlédl, se t ší
mimo ádnému zájmu ve ejnosti. Expozice, která bude v Galerii Klementinum
otev ená do konce kv tna, dosud p ivítalo 13 151 návšt vník . Na výstav je
p edstaveno všech 355 sout žních projekt a nejv tší prostor je zde v nován
prezentaci osmi finalist .
„Šlo nám o to, abychom vytvo ili krásné místo, kam lidé nebudou chodit jenom
za knihami,“ poznamenává architekt Jan Kaplický k podob vít zného návrhu.
„Nesmí to být mrtvá budova – je to n co úpln jiného, než knihovna z 18. století i než
knihovna z t icátých let minulého století. Musí být otev en jší z hlediska p ístupu
ve ejnosti, která má jiné nároky, než m la kdysi. St edem budovy povede nad úrovní
parku, v prvním pat e ze severu na jih ulice, z které se dostanete do ítáren
umíst ných za sklen nými a zvukot snými st nami. Své místo tady najde v dec,
který pot ebuje zkoumat vzácný výtisk knihy, i ten, kdo si chce jen p e íst noviny

a vypít kávu. Anebo si dát s n kým rande.“ Kaplický a jeho tým z kancelá e Future
Systems p itom do sout že vstupoval s vizí, aby stavba nové knihovny p esáhla
horizont sou asnosti. „Museli jsme myslet i na to, jak bude knihovna vypadat
a fungovat v roce 2050, kdy už tady nikdo z nás nebude,“ zd raz uje Jan Kaplický.
Stavbou nové budovy Národní knihovny se Jan Kaplický, který 18. dubna
oslaví 70. narozeniny, vrací do svého rodného m sta. Kaplický žije a pracuje
bezmála ty icet let ve Velké Británii, kde v roce 1979 založil s Davidem Nixonem
ateliér Future Systems; jeho nová éra za ala v roce 1989, kdy se ke Kaplickému
p idala Amadea Leveteová. Budovy navržené studiem Future Systems sbírají
prestižní architektonické ceny a inspirují tvorbu dalších architekt . K nejznám jším
Kaplického realizovaným projekt m pat í nap íklad Docklands Floating Bridge
(„Plovoucí“ most v londýnských docích), Media Centre (noviná ské st edisko) na
h išti Lord‘s Cricket Ground v Londýn
i budova obchodního domu Selfridges
v Birminghamu. V sou asné dob studio Future Systems pracuje mj. na stanici metra
v Neapoli a Muzeu aut Maserati v italské Moden . Praha p itom není prvním
m stem, pro které Kaplického ateliér Future Systems navrhl knihovnu. Tím prvním
byla v roce 1989 Pa íž, kde v sout ži na novou budovu Bibliothèque nationale de
France získal druhou cenu.
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