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Jiří Gračka

Nejen koronavirus, ale teď také roční 
rekonstrukce uzavřely Arcidiecézní 
muzeum v Olomouci (AMO). Po 
skončení ovšem slibuje nový výstavní 
prostor i delší návštěvnickou 
trasu Zdíkovým palácem.

Právě této budovy, která stojí v  těsné 
blízkosti olomoucké katedrály a řadí 
se mezi nejvýznamnější vrcholně ro-
mánské obytné stavby v  Evropě, se 

plánovaná rekonstrukce nejvíce týká. Nejzna-
telnější změnou pro návštěvníky bude opač-
ný sklon střech, které kryjí vzácná románská 
okna. Návrh architekta Jana Šépky počítá 
s odstraněním nepůvodního a nevyhovujícího 
zastřešení z 80. let. Nahradí ho nová pultová 
střecha, která se navíc nebude jako dosud opí-
rat o sloupky, ale stavitelé ji zavěsí na ocelo-
vá táhla. Palác se tak více otevře přirozenému 
světlu.

„Toto řešení návštěvníkům umožní maximál-
ně se soustředit pouze na zeď s románskými 
okny, přičemž část z nich bude možné vidět 
také z rajského dvora,“ poukazuje pro KT au-
tor návrhu na prvek, jímž je Zdíkův palác pro-
slulý. „Architektura rezidence neměla v čes-
kých zemích 12. století obdoby a dokladem 
vyspělosti románského umění jsou právě do-
chovaná okna,“ dodává Šépka. Další součástí 
jeho projektu je výměna pochozích lávek nad 
klenbami nebo zpřístupnění všech čtyř ramen 
gotické křížové chodby v přízemí budovy.

Návrh přitom podobně jako v prostorech 
Arcidiecézního muzea, s nímž Zdíkův palác 
tvoří od roku 2006 jeden celek, počítá s pou-
žitím materiálů, které v době vzniku památky 
neexistovaly nebo se používaly jinak – betonu, 
oceli a skla. „Pro návštěvníka je to výhodné 
v tom, že na první pohled pozná, co je stará, 
původní konstrukce a co je novotvar,“ zdůraz-
ňuje vedoucí muzejního odboru starého umě-
ní AMO Miroslav Kindl. Dřevěnou lávku nad 
klenbami tak například nahradí kovový rošt se 
zábradlím a dřevěná okna zase skleněné tabule 
větší výšky bez rámů.

Rekonstrukce se dotkne i podkroví bývalého 
kapitulního děkanství – další budovy muzejní-
ho komplexu – kde má vzniknout nová vý-

stavní síň. „Prostor pro novou expozici je tam 
připravený už z dob budování Arcidiecézního 
muzea. Tehdy se jej nakonec kvůli nedostatku 
peněz nepodařilo dotáhnout do konce,“ říká 
Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olo-
mouc, které je provozovatelem AMO. Nová 
stálá expozice se zaměří na dějiny olomoucké-
ho svatováclavského návrší.

Nositelem projektu v celkové hodnotě ko-
lem 50 milionů korun je vlastník budov, tedy 
Metropolitní kapitula u sv. Václava, jež se po-
dílí na spolufinancování. Součástí je proto 
řešení již nevyhovujícího depozitáře kapitu-
ly nad katedrální sakristií či restaurování sva-
tostánku v kapli sv. Stanislava. A obnovy se 
dočká infrastruktura, návštěvníci celého pro-

stranství národní kulturní památky Olomouc-
ký hrad budou mít k dispozici mj. nové soci-
ální zázemí.

Na zmíněný projekt metropolitní kapituly 
do jisté míry navazuje projekt Muzea umění, 
jemuž se v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu podařilo získat pení-
ze na ochranu a využívání sbírkových fondů 
a jejich zpřístupnění v Arcidiecézním muzeu. 
„Celkem jde o 35,5 milionu korun, které vyu-
žijeme ke zlepšení klimatických podmínek pro 
exponáty, moderní elektronické zabezpečení, 
nové galerijní osvětlení nebo vytvoření 3D 
modelů různých podob svatováclavského ná-
vrší do nově plánované expozice,“ zakončuje 
Miroslav Kindl.

Románský palác se více otevře lidem i světlu

KNIŽNÍ TIP 
Ondřeje Elbela

V knize amerického literárního 
historika a českého rodáka Petera 
Demetze Diktátoři v kině se prolínají 
dějiny propagandy na fi lmovém 
plátně s historkami o mocenských 
manýrách Lenina, Mussoliniho, 
Hitlera, Goebbelse a Stalina.

Zřejmě jen málokdo z našich souput-
níků dokáže sledovat fi lmové dějiny
30. let minulého století s  takovým 
nadhledem jako právě Peter Demetz 

(*1922). V brněnských kinosálech byl doma už 
od raného dospívání. Jeho vychovatelka totiž 
fi lmy náruživě milovala a brávala ho s sebou 
na promítání. V biografech Lido, Kapitol nebo 
Centrál tak mladý Peter na vlastní oči sledoval 
rozkvět meziválečné kinematografi e.  V knize 
Diktátoři v kině (v českém překladu ji společně 

vydaly Centrum pro 
studium demokracie 
a kultury a Ústav pro 
studium totalitních 
režimů) píše o době, 
která se ho bezpro-
středně dotkla.

V době, kdy Demetz 
hltal filmy s  Laure-
lem a Hardym nebo 
Charliem Chapli-
nem, se nad evrop-
skými demokraciemi 
šeřilo. Rozvracející 
působení komunis-
mu, fašismu a nacismu se podepsalo i na osu-
dech budoucího literárního historika. Jako 
mladík židovského původu nejdřív přišel za 
války o milované kino. Při holokaustu zahy-
nula jeho matka.

Po emigraci v roce 1948 zakotvil na prestižní 
americké Yaleově univerzitě. Nápad napsat kni-
hu o politickém pozadí fi lmů z meziválečného 
SSSR, Itálie a Německa v něm zrál řadu let, svůj 
sen si nakonec splnil v úctyhodných 95 letech.

Stejně jako Demetz žili Lenin, Mussolini, 
Hitler, Goebbels a Stalin v době, kdy se z ki-
nematografi e stal prostředek masové zábavy. 
Ve státech, které se snažily ovládnout všechny 
stránky lidského života, se samozřejmě ote-
vírala otázka, jak ovládnout smysly mas skrz 
stříbrné plátno. Demetz ve své knize srovnává, 
jak na to jednotliví vůdci šli: jakkoli měli po-
dobné cíle, rozdíly byly markantní. Jeho práce 
tak ukazuje na to, jak se propagandistické ma-
šinerie vyvíjely v čase.

Demetz nás ve vyprávění bere na zapadlá 
nádraží bolševického Ruska, kde je příjezd 
agitačního vlaku s promítacím zařízením mi-
mořádnou událostí. Vladimir Iljič Lenin byl 
zprvu k fi lmovému žánru skeptický, nadchl ho 
až snímek o hydraulickém dobývání rašeliny. 
Právě naučné fi lmy měly mít podle ruského re-
volucionáře zásadní vliv na přeměnu carských 
poddaných v soudruhy. V Itálii o pár let poz-
ději už fi lmový trh vypadal úplně jinak. Benito 
Mussolini plně pochopil moc kamery a nechal 
se natáčet jako lidový hrdina – s odhalenou 
hrudí při žních. Z fi lmového průmyslu fašis-
tické Itálie, nacistického Německa i Stalinova 

Sovětského svazu pak vysloveně tryská tou-
ha diktátorů dohnat a předehnat Hollywood. 
Přes jejich absolutní moc se jim to ovšem ne-
podařilo, ať už investovali do filmové pro-
dukce jakékoli částky. Ač Italové dovedli na 
natáčení velkofi lmu Pád Kartága přesměrovat 
30 tisíc vojáků a 30 cirkusových slonů, v ate-
liérech u  Říma nemohlo vzniknout stej-
né tvůrčí prostředí jako ve svobodném
světě.

Vedle všudypřítomné cenzury a nevypočita-
telného chování mocných se kniha snaží po-
stihnout, jak se svět fi lmových hvězd prolínal 
se zákulisím diktátorů. Demetz v těchto chví-
lích sklouzává ke spekulacím a odbíhá k he-
reckým osudům. Ano, ty v totalitních režimech 
s politikou jistě souvisí. Pro čtenáře bez hlub-
ší znalosti tehdejších zahraničních fi lmů ale 
může být náročné vyznat se v desítkách jmen 
režisérů, producentů, herců a jejich rolí. V ta-
kovém případě se vyplatí sledovat to hlavní – 
jak nový žánr diktátory pohltil.

Peter Demetz: Diktátoři v kině 
(CDK a ÚSTR 2020)

Jak manipulovat prostřednictvím fi lmu

S koronavirovou krizí se napříč společ-
ností otevírá další velký problém, jímž 
je nárůst psychické nepohody a dušev-
ních poruch. Už loni na podzim prů-

zkumy ukazovaly dvoj- až trojnásobný nárůst 
psychických potíží – ať už u matek, které zů-
staly doma s dětmi z uzavřených škol, nebo 
třeba u mladých lidí. Více než aktuální se proto 
jeví kniha Adély Plechaté z Národního ústavu 
duševního zdraví a novináře Jiřího Pasze na-
zvaná Normální šílenství.

Tvoří ji 44 rozhovorů věnovaných nejčastěj-
ším psychickým poruchám a  onemocněním 

i tomu, jak souvisejí s dalšími oblastmi lidské-
ho života. O svých zkušenostech s diagnózou 
hovoří vždy pacient (často známá osobnost) 
a odborník: život s depresí popisuje například 
fi lmový kritik Kamil Fila, potýkání se schizo-
frenií scenáristka Eva Papoušková, dočteme se 
o ADHD, anorexii, závislostech či demencích. 
Vysloví se k nim špičkoví experti jako Iva Hol-
merová, Martin Hollý nebo Karel Nešpor. Další 
odborníci pak v rozhovorech přibližují oblasti, 
kde se psychika stýká s jinými rovinami lidské 
existence. Vedle souvislostí s rodičovstvím, psy-
chosomatikou, dospíváním či homosexualitou 

se díky vstupu Maxe Kašparů dočteme o tom, 
jak duševní zdraví ovlivňuje spiritualita. Může 
člověka prožívání víry uzdravit, nebo naopak 
uvrhnout do duševní nemoci? Mají kněz a te-
rapeut stejné možnosti a úkoly? Co je to psy-
chospirituální krize a kam člověka nasměruje 
zážitek klinické smrti? A může všudypřítomný 
sex naplnit prázdnotu lidské duše? To jsou ně-
které z otázek, na něž kněz a psychiatr Kašparů 
podává srozumitelné a poučné odpovědi.

Činí tak ostatně celá kniha, kterou dávají au-
toři na srozuměnou, že psychická onemocnění 
jsou – jak praví titul knihy – „normální“: mo-

hou časem dopadnout 
na kohokoli a  zamá-
vat životem naším či 
našich blízkých. Když 
jim ale více porozumí-
me, neznamenají neře-
šitelný problém, tím 
méně životní prohru.

(sch)

Adéla Plechatá – 
Jiří Pasz: Normální 
šílenství (Host 2020)

Zblízka o nemocech duše

Takto by měly vypadat prostory Zdíkova paláce po přestavbě. Vyniknou původní románská okna. Vizualizace Jan Šépka

Nákres budoucí podoby části muzejního komplexu 
na svatováclavském návrší v Olomouci.




