SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte
na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ,
odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Ohrožené památkově chráněné a cenné
objekty Prahy 6
Historické pražské usedlosti jsou příkladem památkově chráněných objektů, které mohou při citlivém
zacházení oživovat městský prostor i v současné
době. „Na území Prahy 6 se to povedlo např. v případě usedlosti Ladronka, která v městském vlastnictví chátrala už od 60. let minulého století,” uvádí
Michal Chylík ze spolku Zelený Břevnov. Od rekonstrukce v roce 2005 objekt usedlosti poskytuje návštěvníkům občerstvení a stal se těžištěm parku.
Negativním příkladem je usedlost Petynka nebo-li Vincentinum, kterou stát bezúplatně převedl
na Nadační fond Vincentinum. Ten místo obnovy
veřejné funkce se snaží na cenném místě vybudovat komerční zástavbu, probíhají soudy a historické objekty bez užitku chátrají.
Obrovské emoce vzbuzuje zámek Veleslavín, který donedávna sloužil zdravotnickým účelům, ale
od podzimu 2018 je nevyužívaný. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil jeho prodej ve veřejné dražbě nejvyšší nabídce. Nekladl při prodeji žádné další podmínky, což
by logicky vedlo k prodeji soukromému investorovi a zámek s parkem by byly navždy pro veřejnost
ztraceny. Na tlak veřejnosti i politiků vzal ministr
kultury zpět souhlas s prodejem a ÚZSVM dražbu
zrušil. První kolo záchrany zámeckého areálu pro
veřejnost tak bylo úspěšné. Magistrát i městská
část P6 uvažují o využití areálu zámku k veřejným
účelům, další krok je ale především na ministerstvu
kultury. ÚZSVM se zatím neúspěšně snaží zámek
krátkodobě pronajmout.
Zámek Veleslavín byl 2.10. výjimečně otevřen veřejnosti, k vidění byla kromě budovy zámku také
výstava fotografií z historie zámku a okolí. „V osm
se vytvořila fronta a lidé se k bráně scházeli celý
den, i v dešti,” komentuje Lucie Štůlová Vobořilová
ze spolku Hradní potok, který otevření zámku veřejnosti zorganizoval. O komentovanou prohlídku
byl obrovský zájem, absolvovalo ji zhruba 600 lidí
a přes navýšenou kapacitu se na mnohé nedostalo. „Podařilo se nám ale něco velmi důležitého. Dokázali jsme společně, že o zámek je zájem, lidé jej
vnímají jako důležitý prostor, který nejen probouzí
vzpomínky na minulost, ale především nabízí zde
tolik potřebný veřejný prostor,” dodává za Hradní
potok Veronika Zapletalová.
V minulosti byl zámek s parkem dominantou otevřené krajiny, podle nového metropolitního plánu
má být jediným nezastavěným prostorem v oblasti. Svou polohou v rozsáhlé obytné zástavbě,
u hlavních městských dopravních tepen a v celkové kulturní opuštěnosti západní části Prahy 6 je

předurčen k tomu, být srdcem
a plícemi tohoto místa a fungovat jako klidový protipól k okolní agresivní dopravě a budoucí
developerské zástavbě.
Dalším případem budícím emoce mnoha obyvatel Prahy 6 je
břevnovská poliklinika. Koncem srpna rozhodlo ministerstvo kultury, že Poliklinika Pod
Marjánkou není kulturní památkou, čímž vyhovělo měst- Zájemci čekající na prohlídku Veleslavínského zámku. Dočkají se i stálého
ské části. „Podle názoru našeho otevření pro veřejnost?
spolku je nesporné, že poliklinipozemky, které se nacházejí v ochranném pásmu
ka je hodnotnou stavbou, jinak by ji předtím minisnárodní kulturní památky Bojiště na Bílé Hoře. Tuto
terstvo již dvakrát za památku neprohlásilo. Městzelenou plochu, v územním plánu označenou jako
ská část se ale vždy odvolala. Stávající situace tak
území sloužící oddechu, žádají vlastníci změnit
nahrává spekulacím o záměru budovu zbourat,“
na obytnou – určenou k zástavbě. Změna by nauvádí Michal Volf ze spolku Pro Břevnov.
rušila pietní charakter místa bělohorské bitvy,
Budova polikliniky byla postavena dle návrhu výjednoho z osudových mezníků české historie. „Až
znamného českého architekta R. Podzemného
si budeme v příštím roce připomínat 400. výročí
v roce 1963. „Kromě nadčasového výrazu fasády
bělohorské bitvy, mějme na paměti, že zastavěním
a hmotové kompozice se kvalita polikliniky natakových míst nenávratně ztrácíme vztah k minuchází především uvnitř. Prosluněné čekárny a celé
losti. Žádost o změnu územního plánu byla zatím
provozní schéma polikliniky – tedy funkční a prozamítnuta, ale bylo doporučeno nové, doplněné
storové řešení chodeb a schodišť – je navrženy velpodání. Nebezpečí výstavby tedy trvá,“ uvádí Jinmi promyšleně. Samostatnou kvalitou z hlediska
dra Kvapilová ze spolku Bílá Hora Praha.
vybavení objektu jsou bývalé prostory jídelny a rePamátkově chráněné budovy či zóny, které jsou
habilitačního centra. Kvalita polikliniky v Břevnově
významné svou architektonickou, urbanistickou či
je tedy nepopiratelná a nic na tom nemění fakt, zda
krajinnou hodnotou, jsou pojítkem s naší historií
je, či není prohlášena památkou,“ dodává architekt
a často vytvářejí genius loci celé lokality. Podpoří
M. Volf.
Praha 6 ochranu cenných budov a lokalit na svém
Na Břevnově se nachází i památková zóna Tejnka,
území (nejen těch výše jmenovaných) a pomůže
jejíž unikátní charakter narušuje nová výstavba.
jim vdechnout nový život?
Na nároží ulic Za Strahovem a Maratónská vzniká třípatrová rezidence čtyřnásobně přesahující
Z příspěvků spolků redakčně upravila
objem původního domku. Ještě drastičtější příklad
J. Koňaříková
je sídliště La Crone, oplocený areál s 65 bytovými
jednotkami, umístěný rovněž na hraně památkové zóny. „Atmosféru Tejnky zachraňuje bohatý
spolkový a sousedský život, jehož každoročními
Blanka je po 4 letech fungování oficiálně zkovrcholy jsou uliční slavnosti,“ uvádí Marek Šálek ze
laudovaná. Bez splnění podmínky, že bude
spolku Tejnka.
současně zprovozněn okruh kolem Prahy. 
Už přes 20 let chátrají vily v památkové zóně při ul.
Praha se připojila k projektu oživení Kampusu
M. Horákové. „Vily ve vlastnictví developera za přiDejvice.  Po urbanistické soutěži IPR zpracuhlížení úředníků pustnou záměrně a ,inspirují´ tak
je další, tentokrát „Koncepční“ studii Vítězného
další majitele, kteří vidí jen využití (spíše vytěžení)
náměstí. Jak bude nakonec Kulaťák vypadat?
lukrativních pozemků – pustoší zahrady na parCelkem má Kulaťák spolknout půl miliardy.
koviště, kácí stromy, přistavují, či dokonce plánují
 Polovina stromů v dřevěných květináčích
novostavby,“ dokumentuje Petra Lustigová z OS
na Šesťáku i před Skleňákem uschla.
Bubeneč chatrnou ochranu v památkové zóně.
J. Koňaříková, J. Škvor, Společně pro 6
K jihozápadnímu okraji obory Hvězda přiléhají
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