Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

V Praze dne 10. 6. 2014
Č. j.: 875-14/ZH

NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU

Navrhuji na prohlášení za kulturní památku budovu havířovského vlakového nádraží, č. p. 1300, ul.
Železničářů (přesná specifikace v Příloze 1).

Objekt:

výpravní budova vlakového nádraží v Havířově
č. p. 1300

Lokalizace:

ul. Železničářů č. o. 2
pozemek parc. č. 3745 , k. ú. Havířov Město

Obec:

Havířov

Kraj:

Moravskoslezský

Vlastník:

České dráhy, a.s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Datace:

1963-1969

Autor:

architektonický návrh 1964 (datace plánů) ing. arch. Josef Hrejsemnou
(1928-2010)

Kolaudace:

1969

Umělecká výzdoba:

rozměrná mozaika s námětem letící holubice (cca 65 m2), návrh 1963 ak.
malíř a sklářský výtvarník, později vedoucí ateliéru skla a profesor Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze Vladimír Kopecký (* 1931), realizace
ateliér mozaiky Ústředí uměleckých řemesel pod vedením Františka Tesaře
(*1936), značeno dole, ve středu mozaiky

Jedná se o vynikající příklad kvalitní architektury v tzv. bruselském stylu, kterou navrhl arch. Josef
Hrejsemnou (1928-2010). Součástí budovy odbavovací haly je rozměrná skleněná mozaika, mimořádné
umělecké dílo zhotovené podle návrhu mezinárodně oceňovaného, českého umělce a sklářského
výtvarníka Vladimíra Kopeckého (*1931) výjimečnou technologií štípané skleněné mozaiky mozaikářskou
dílnou Ústředí uměleckých řemesel pod vedením Františka Tesaře (*1936).
Protože v předchozím řízení na prohlášení havířovského vlakového nádraží za kulturní památku nebyla
tato informace zohledněna, domnívám se, že se jedná o novou skutečnost, která dle mého názoru
výrazným způsobem zvyšuje hodnotu architektury (viz Příloha 1, samostatný medailon věnovaný
Vladimíru Kopeckému viz Příloha 2).
V předchozím řízení nebyly rovněž zohledněny širší souvislosti, zejména urbanisticko-dopravní a
demografické vazby ve vztahu k budově vlakového nádraží. Pokládám tedy i toto za nové skutečnosti,
které dle mého názoru výrazným způsobem zvyšují hodnotu architektury (viz Příloha 3).
V předchozím řízení nebyla rovněž známa odborná stanoviska předních českých teoretiků a historiků
architektury a rovněž také stanoviska odborné veřejnosti. Pokládám tedy i toto za nové skutečnosti,
které dle mého názoru výrazným způsobem zvyšují hodnotu architektury (viz Příloha 1 a 4).

Z výše uvedených důvodů podávám podnět či návrh na prohlášení havířovského vlakového nádraží za
kulturní památku a žádám o urychlené zahájení řízení na prohlášení dotčené věci za kulturní
památku, v rámci kterého budou znovu komplexně prověřeny architektonické, umělecké, urbanistické a
další hodnoty uvedeného objektu.

Přílohy podání:
01 Podnět na prohlášení věci za kulturní památku, včetně identifikačních údajů, základní charakteristiky
objektu, charakteristiky umělecké výzdoby (nástěnná skleněná mozaika) a jmenného seznamu (výběr)
českých teoretiků a historiků architektury a odborné veřejnosti
02 Medailon Vladimíra Kopeckého
03 Historie Havířova, urbanistické, dopravní a demograficko-sociální vztahy a jejich průsečík v budově
vlakového nádraží Havířov
04 Havířov – odborný text historiků a teoretiků architektury a umění Ondřeje Beneše a Oldřicha Ševčíka

Ing. arch. Ivan Plicka
předseda ČKA

