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KRONIKA

Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka

V čase všedních dnů nás zastihuje vý-
znamné životní jubileum předního ochránce 
památek a znalce středověké architektury, pří-
tele řady archeologů JUDr. Jiřího Varhaníka.

Pochází z malebného středního Pootaví, 
narodil se v Písku dne 26. 3. 1954. Převážnou 
část svého života prožil v Praze. Již od dětství 
a také za studií na malostranském Gymnasiu 
Jana Nerudy projevoval živý zájem o středově-
kou architekturu. Během studií na Právnické 
fakultě v letech 1973–1978 se jeho zájem také 
projevil v opakované účasti na archeologických 
výzkumech především prováděných bývalým 
Pražským střediskem státní památkové péče 
a ochrany přírody, kde pracoval jako brigád-
ník. Po skončení právnických studií nastoupil 
do zaměstnání na Stavební úřad pro Prahu 1. 
Zde se každodenně v práci setkával s proble-
matikou péče o mimořádně pestrý památkový 
fond historického centra města. V rámci svého 
působení na odboru výstavby se kromě jiného 
angažoval ve věci tehdy připravované velké 
rekonstrukce domu čp. 553 na Malé Straně, 
bývalého kostela sv. Vavřince.

Během 80. let minulého století začal přispívat do odborných časopisů a v roce 1983 se 
poprvé aktivně zúčastnil celostátní konference historické archeologie v Praze. Jeho příspěvky 
byly věnovány kostelu sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském (s J. Sommerem) a kostelu 
v Kostelci nad Vltavou (Varhaník–Sommer 1984; Varhaník 1984).

Z jeho iniciativy došlo k záchraně početného souboru raně gotických architektonických 
článků a jejich fragmentů, které zůstaly navršeny na hromadě po rekonstrukčních pracích pro-
váděných v královském paláci hradu Zvíkova. V této souvislosti došlo k nálezům do té doby 
neznámých prvků, které výrazně korigovaly dosavadní pohled na raně gotickou architekturu 
hradu (Varhaník–Zavřel 1986; Varhaník–Zavřel 1989).

Koncem 80. let (1988–1989) absolvoval postgraduální studium oboru památkové péče na 
Filozofické fakultě UK u prof. J. Homolky.

V období po roce 1989 projevil zájem o práci na Ministerstvu kultury ČR, kam nastoupil 
v červnu 1991, vedl nejdříve oddělení a od roku 1994 odbor památkové inspekce, kde mohl uplat-
nit jak své dosavadní zkušenosti z oblasti veřejné správy, tak také znalosti památkového zákona.

Od počátku 90. let intenzivněji publikuje, jeho práce lze rozdělit na dvě výrazné skupiny. 
První pokračuje v oblasti průzkumů středověké architektury, druhá se věnuje právní a organi-
zační problematice státní památkové péče.

Jako ředitel památkové inspekce věnoval značné úsilí nápravě poměrů v památkové péči, 
jejíž postupy zejména v důsledku předchozí praxe ministerstva, jako i SÚPPOP, mnohdy nebyly 
v souladu s platnými předpisy a možnostmi, které právní úprava poskytovala. Nebyly vyčerpá-
vajícím způsobem využívány pro ochranu památek. Tento stav ho vedl k mnohdy kritickému 
pohledu na soudobou praxi památkové péče. V souvislosti s periodickými kontrolami okresních 
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úřadů (jako orgánů státní památkové péče) Jiří Varhaník publikoval řadu příspěvků převážně 
v ZPP, které měly metodicky usměrnit výkon památkové péče.

V roce 1993 zveřejnil spolu s J. Nollem zevrubnou analýzu obnovy románského kostela 
sv. Jakuba ve Vroutku, kde vinou postupně rostoucího nezájmu a neprofesionálního přístupu 
památkové péče v 80. letech minulého století došlo k neopuristickému zkomolení jeho cenné 
architektury (Noll–Varhaník 1993). V roce 1999 otiskl v časopisu Správní právo stať věnovanou 
právní úpravě archeologických výzkumů a nálezů. Poukázal zde na dosavadní účelový výklad 
§ 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Správnost jeho názoru potvrdil judikát Nejvyššího 
soudu ČR.

Snaha o zatajování přetrvávajících nedostatků v evidenci kulturních památek se navenek 
projevila v redakci ZPP, která odmítla otisknout druhou část analýzy J. Varhaníka o dlouho-
letých pochybeních při zápisech památek do někdejších státních seznamů, což nakonec vedlo 
k jeho odchodu z redakční rady tohoto časopisu (Varhaník 2001c).

Kriticky také vystupoval proti opakovaným pokusům o přijetí nové právní úpravy památ-
kové péče, které směřovaly k oslabení, či dokonce popření dosavadních institutů ochrany pamá-
tek a pokoušely se „změkčit“ právní úpravu na tomto úseku tak, aby více než ochraně kulturně 
historických hodnot vycházela vstříc zájmům developerů. V těchto případech neváhal ani osob-
ně intervenovat v průběhu legislativního procesu. Jakkoli není současná právní úprava památ-
kové péče včetně archeologických výzkumů a nálezů optimální, má J. Varhaník nezanedbatelný 
podíl na tom, že pokusy o její nahrazení ještě daleko horšími předpisy vyzněly naprázdno.

Jeho nekompromisní postoje vedly ke konfliktním situacím, které se vystupňovaly zejména 
v souvislosti se zjištěním zásadních nedostatků při přípravě a realizaci obnovy a generální opra-
vy Národní kulturní památky Karlův most v Praze, kdy byl nevybíravým způsobem napadán 
jak těmi, kdo za zjištěné nedostatky nesli osobní odpovědnost, tak dokonce ze strany Klubu za 
starou Prahu, ačkoli je jeho dlouhodobým členem. Vedení klubu se alespoň zpočátku snažilo 
viníky všemožně krýt (Varhaník 2009).

Podobně nekompromisně vystupoval v případě dodnes se táhnoucí kauzy týkající se zámě-
ru odstranění domu čp. 1601 na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, kterému Magis-
trát hl. m. Prahy vyšel ochotně vstříc.

Mezitím již s Nečasovou vládou nastoupil na Ministerstvo kultury ČR ministr Besser, kte-
rý vyslyšel ty, kterým nezávislá kontrolní činnost památkové inspekce byla proti mysli, a Jiří 
Varhaník byl počátkem roku 2011 ze své funkce odvolán. Zastával ji téměř 20 let.

Od druhé poloviny 90. let se věnoval po odborné stránce vojensko-historickým aspektům 
středověké a zejména hradní architektury. Téměř hysterické reakce vyvolalo jeho předatování 
horní části Kotnovské věže v Táboře (z doby husitské do 2. čtvrtiny 16. století). Jeho další prů-
zkumy vedly k novým pohledům na stavební dějiny hradů Orlíka nad Vltavou, Zvíkova, Land-
štejna, Rabí, Dobronic a celé řady dalších.

V roce 2002 v AH 27 poukázal na potřebu při analýze středověkých fortifikací rozlišovat, 
zda byly určeny pro zbraně ruční nebo lafetové (Varhaník 2002). Tato kritéria se začala uplatňo-
vat v odborné literatuře. Souběžně se věnoval nadále i románským a raně gotickým památkám 
sakrální architektury – Týnci nad Sázavou, Strakonicím, Pařízovu nebo Štěpánovicím u Třebo-
ně. Jeho práce o Strakonicích, poslední věnovaná trezorům v hradní věži a starší o chórové věži 
na dřevěném roštu, umožnily dendrochronologické datování (podzim roku 1289 až jaro 1290) 
a byly příspěvkem k stavebním dějinám hradu.

Na podzim roku 2011 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer Varhaníkův objemný komen-
tář (1 100 stran) k zákonu o státní památkové péči, který zpracoval se svým kolegou St. Malým 
(Varhaník–Malý 2011). Jde zatím o nejobsáhlejší kompendium právních předpisů, které se týkají 
problematiky památkové péče a archeologie. Široký záběr komentáře postihuje některé význam-
né aspekty, které determinovaly ochranu památek již od 60. let minulého století. K legislativním 
krokům Ministerstva kultury ČR v současné době se vyjádřil kriticky v AH (Varhaník 2013b).

Jeho pedagogické působení začalo již v době práce na ministerstvu kultury, nejprve v In-
stitutu ministerstva vnitra pro vnitřní správu, později na Vyšší odborné škole restaurátorských 
technik. Od roku 2012 působí v Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně 
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a také v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK v Praze. Je zakládajícím členem Sdružení 
pro stavebně historický výzkum, do jehož rady byl několikrát zvolen a v jehož činnosti se aktiv-
ně angažuje. Než přišel na ministerstvo kultury, byl konzervátorem státní památkové péče pro 
Prahu 1. Napsal více než 100 článků a studií z problematiky své specializace a přispěl i k pro-
hloubení znalostí o středověkém období národních dějin.

Pečuje o maminku, která se v plné svěžesti psychické i fyzické dožívá 84 let.
Jménem archeologické komunity přejeme Jiřímu Varhaníkovi k jeho životnímu jubileu stá-

lé a pevné zdraví, radost a potěšení ze všech stránek života a životní nadhled a optimismus, aby 
zůstal statečným obhájcem archeologických památek.

Bořivoj Nechvátal
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