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• NAKI II, projekt „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury
60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR“,
identifikační kód projektu DG16P02R007
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• Pochopitelně, že takováto publikace nemůže skončit jen u
excerpce existující literatury, musí pokračovat v bádání i
ostatních pramenů, rozšiřovat poznání dalšími směry.

• Téma knihy vychází z koncepce projektu NAKI II, zaměřeného na dokumentaci a
průzkum památkového potenciálu architektury 60. a 70. let minulého století.
Kniha je v pořadí druhá a je výsledkem badatelské práce Českého vysokého učení
technického v Praze (ČVUT), Národního památkového ústavu (NPÚ), Ústavu
teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (UÚTAM) a Vysokého učení technického
v Brně (VUT). První knižní výstup, jenž se týkal analýzy a umělecké výzdoby
výpravního nádraží Ostrava – Vítkovice, se setkal s dobrým ohlasem mezi
pamětníky a odborníky. Tento druhý výstup v podobě recenzované publikace se
věnuje bezpochyby atraktivní typologii moderní epochy, obchodnímu domu Kotva
v Praze, realizovaného podle vítězného soutěžního návrhu manželů
Machoninových v letech 1969 – 1975.

13.09.2018

• I přes jistá badatelská omezení, jež nám
nedovolila úplné studium a také publikování
některých archivních pramenů (plány a
fotografie chráněné autorskými právy), se
podařilo posunout poznání v některých
oblastech.
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• Už vzhledem ke specifičnosti místa, kde se Kotva nachází, je v druhém
oddílu více zevrubně prozkoumán historický kontext, archeologické
nálezy a urbanistické vazby, které s výstavbou nového obchodního
domu přímo či nepřímo souvisely.
• Třetí oddíl se věnuje architektonické soutěži, která proběhla v roce
1969 a jež ukazuje na rozdíl od současnosti tehdejší tendenci o
každém budoucím významnějším architektonickém počinu ve městě
rozhodovat na základě širokého názorového spektra architektů. Dále
připomene bohatou produkci vítězů této soutěže, manželů
Machoninových a také existující plánovou dokumentaci, jež je dnes
uložena v archivu Národní galerie.

• Stejně jako předchozí publikace o vítkovickém nádraží je princip
členění práce obdobný. Sestává z několika oddílů, jež jsou dále
rozděleny na kapitoly. První oddíl se věnuje tématu obecněji,
přináší hlubší, ale stručnou sondu do problému typologických
druhů obchodní architektury zejména v 19. a 20. století. Ukazuje
na příkladech vývoj rozličných typů obchodu a jeho převedení do
architektury, zabývá se také jejími proměnami a vyústěním až do
počátku jedenadvacátého století. Samozřejmě, největší pozornost
je věnována příkladům sledovaného období 60. a 70. let. Tady se
zaměřuje nejen na domácí realizace, ale zejména uvádí možné
inspirativní příklady světových staveb obchodních domů
podobného ražení, jako byla Kotva.
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• Čtvrtý oddíl konstrukce se zaměřuje na podrobnější výklad samotné hexagonální
struktury ve světle podobných příkladů našich i zahraničních, zmíní se též o
činnosti zahraničního dodavatele – stavební výroby stavební realizace; a detailně
zaměří svou pozornost na úroveň a materiálovou kvalitu tehdejších betonů, byť,
jak dobře víme, byla stavba nakonec svěřena švédské firmě, která si nejenže sama
zpracovala prováděcí dokumentaci, ale také dovezla prakticky veškeré stavební
materiály ze zahraničí.
• V části dokumentů pak najdeme důležitá faksimile soutěžních podmínek,
závěrečný protokol poroty ze začátku roku 1970 a faksimile článku Oldřicha
Schwarze, tehdejšího ředitele obchodního domu „Kotva po pěti letech“.
• Seznam pramenů a literatury je na konci ještě prohlouben o bibliografii
věnovanou zahraničním i našim dobovým časopisům s monotematickými čísly,
které se věnovaly obchodním stavbám na jedné straně a netypické hexagonální
struktuře tehdejších architektonických realizací na straně druhé.

•

Obsah

•
•
•

Typologie obchodu a její příklady
Typologie obchodní architektury v 19. a 20. století. (ČVUT – PU)
Zahraniční a československé příklady realizace obchodních domů. (ČVUT –
JM)
Zásady a principy užité při řešení OD v druhé polovině 20. století (ČVUT JM a
PU)
Místo - historie, archeologie, urbanismus
Historie jednoho bývalého staroměstského bloku (NPÚ, OUP hl. města Prahy
– MT)
Urbanistické souvislosti (ČVUT - RS)
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• Soutěž, vítězové a jejich plány
• Soutěž na OD Prior/Kotva v širším kontextu (ČVUT – LP)
• Plánová dokumentace OD Prior/Kotva ve sbírce architektury Národní galerie
v Praze (ČVUT – RS)
• Architekti Věra a Vladimír Machoninovi (ČVUT – RS)
• Konstrukce
• Hexagony a hřiby (ČVUT – TŠ)
• Skeletový systém OD Kotva (ÚTAM – HH a JK)
• Zahraniční dodavatel stavby SIAB (ČVUT – PU)
• K betonům OD Prior/Kotva (VUT – PR, PC, JB a MS)

• Dokumenty
• Soutěžní podmínky z 1. 6. 1969,
• Závěrečný protokol poroty z 16. 2. 1970
• Kotva po pěti letech (faksimile článku tehdejšího ředitele Oldřicha
Schwarze)
• Bibliografie podle kapitol se soupisem nejdůležitějších zahraničních a
našich časopisů, které se ve svých monotématických číslech věnovaly
obchodní architektuře
• Bibliografie – hexagony
• Bibliografie – obchodní typologie
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PU Petr Urlich, ed.
JM Jiří Moos
MT Michal Tryml
LP Lenka Popelová
RS Radomíra Sedláková
TŠ Tomáš Šenberger
HH Hana Husníková
JK Jiří Kunecký
PR Pavla Rovnaníková
PC Petr Cikrle
JB Jiří Bydžovský
MS Martin Sedlmajer
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