Vážený pan ministr
Ing. Antonín Prachař
Ministerstvo dopravy ČR
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
V Praze dne 20. února 2014
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Vážený pane ministře,
přestože mnohá média v poslední době informovala o tom, že vlakové nádraží v Havířově
nebude nakonec zbouráno, jeho další využití je i nadále stále nejasné. Česká komora
architektů (ČKA) je profesním sdružením, jež si klade za cíl pečovat o kvalitní prostředí
našich měst a obcí. Dovolte mi tedy, abych za ČKA vyjádřil stanovisko v této záležitosti.
Jedná o kvalitní dopravní stavbu, jakých u nás mnoho není. Vlakové nádraží v Havířově
je dílem Josefa Hrejsemnou (1928–2010) a vzniklo v letech 1964 až 1969. Je jednou
z kvalitních ukázek architektury 60. let a jeho historická i kulturní hodnota pro region je
zcela nezpochybnitelná. Architektura 60. let prošla odbornou reflexí jak z hlediska
památkové péče, tak z pohledu historie architektury a je poměrně jasné, jaká kritéria pro
její posuzování použít. Havířovské nádraží je jednoznačně naplňuje.
Důležitý je rovněž rozměr místa. V Moravskoslezském kraji se většina měst výrazně
rozvíjela od konce 18. a v 19. století, řada z nich – včetně samotného Havířova – byla
založena až v souvislosti s expanzí průmyslu v polovině 20. století. Pro tato místa má pak
kvalitní novodobá architektura ještě mnohem větší význam, než by měla pro tradiční,
historicky založená města. Centrum Havířova postavené v 50. letech 20. století ve stylu
socialistického realismu pak samo bylo v roce 1992 prohlášeno památkovou zónou.
Bourání havířovského nádraží má tedy podobný negativní dopad jako demolice nádraží
Praha-Těšnov v 80. letech.
V červnu 2013 odcházející ministryně kultury Alena Hanáková neprohlásila stavbu
památkou, a to v rozporu s doporučením odborné komise MK ČR. Podle informací ČKA se
tak stalo proto, že s prohlášením památkou vyslovil nesouhlas vlastník objektu, tedy
České dráhy. Neprohlášení za památku však není hodnocením kvality stavby, jen
metodickým vodítkem při péči o ni a možnost čerpat na její opravy dotace z prostředků
MK ČR.
Vážený pane ministře, věříme, že vyslyšíte naše argumenty a osobně se zasadíte o
zachování a rekonstrukci stávající budovy v Havířově. Ona i obyvatelé města by si to
zasloužili.
S úctou
Ing. arch. Petr Lešek
předseda ČKA
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