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Praha - Špičkoví čeští architekti, designéři, galeristé a režiséři sepsali petici na obranu „chobotnice na 
Letné“. Stavějí se v ní proti kritikům neobvyklého projektu Národní knihovny architekta Jana Kaplického.  
„Jde nám o to, aby ustaly nekompetentní hysterie, které přípravu stavby provázejí,“ vysvětlil architekt Jan 
Němeček, který spolu s Michalem Froňkem tvoří známé designérské duo Olgoj Chorchoj. Z 
rozdmýchávání emocí přitom viní i prezidenta Václava Klause. Právě ten patří ke kritikům Kaplického 
projektu.  
Petici podepsal třeba držitel Národní ceny za design Jiří Pelcl, bývalý rektor Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové Zdeněk Ziegler, jeden z nejlepších reklamních režisérů na světě Ivan Zachariáš či 
galeristka Meda Mládková.  
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Ještě nikdy se přitom nestalo, aby se za dílo jednoho architekta postavilo tolik důležitých odborníků všech 
architektonických generací zároveň. Jejich hlavní vzkaz těm, kdo se snaží zabránit chystané stavbě 
Národní knihovny, zní: Netahejte do architektury politiku a nechte Kaplického žít.  
„Hrubě se nám nelíbí, že se do projektu Národní knihovny vnáší politika. Politici v tom jen vidí šanci, jak 
se zviditelnit,“ apeluje Alan Záruba, vedoucí katedry grafiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
Je jedním z autorů petice, která v těchto dnech koluje mezi profesionály.  
„Nemělo by docházet k tomu, že vedle námitek ze strany nedostatečně informovaných laiků se objevují i 
mnohdy zlolajné předhůzky autorových kolegů či veřejných činitelů, které se prosazují demagogicky a 
pokoušejí se mocensky ovlivnit výsledky soutěže,“ stojí například v petici.  
Lidé, kteří petici podepsali, se zasazují také za to, aby nebyl zpochybňován výrok mezinárodní komise, 
jež byla složena z nezávislých odborníků, mezi kterými byla i nejuznávanější světová architektka Zaha 
Hadidová. Projekt Jana Kaplického přitom vybrali jednohlasně. „Jejich rozhodnutí musíme respektovat 
stejně jako zákony našeho státu,“ podotýká slavný sklářský výtvarník Václav Cigler (shoda příjmení s 
autorkou textu je čistě náhodná). „V opačném případě budeme mít jako národ velkou ostudu a architekti 
mezinárodního jména by u nás už nikdy nechtěli nic postavit. Řeknou si, že proč by se namáhali, když se 
u nás nakonec stejně uposlechne ulice,“ míní.  
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Celé znění petice a seznam signatářů najdete na zpravy.idnes.cz    
 


