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Otevřená odpověď na otevřený dopis 

 
 

Vážený pane inženýre, spolumajiteli domu Radost, 

 

 dovolte nám věcnou, přímou a rovněž otevřenou odpověď na Váš otevřený dopis z 3. 

3.  2021, v němž jste Klub Za starou Prahu obvinil ze zveřejnění nepravdivých informací a 

vyzval jej k omluvě a nápravě.  

 Úvodem je třeba připomenout, že jste opakovaně (8. a 11. 2. 2021) odmítl pozvání na 

(online) diskusi v rámci jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu. V té době již média 

reflektovala Váš záměr revitalizace a dostavby budovy bývalého Všeobecného penzijního 

ústavu, dnes domu Radost, který projednávaly památkové orgány. Příznivci a obdivovatelé 

architektury 20. století tvoří propojenou a velmi aktivní komunitu průřezově zasahující 

příslušná vysokoškolská a akademická pracoviště, památkové instituce i občanské struktury 

včetně Klubu Za starou Prahu, a ta byla Vaším návrhem doslova zděšena. Přesto jsme chtěli 

s Vámi nejdříve o věci diskutovat, než se k ní vyjádříme. Jak jsme ale zjistili, odmítl jste 

diskutovat nejen s námi, ale též v rámci velmi kultivovaného rozhlasového pořadu k témuž 

tématu 18. 1. 2021 https://vltava.rozhlas.cz/dum-radost-byl-soliterni-sochou-ohrozi-kulturni-

pamatku-rekonstrukce-nebo-ji-8406155#volume, kde tudíž dostala prostor kritická hodnocení 

a též podrobný popis Vámi zamýšlených úprav domu. Pokud jste na původním záměru v té 

době již netrval, případně se rozhodl od něj ustoupit, nikdo se to nemohl dozvědět.  

 V každém případě jsme na webu Klubu Za starou Prahu nezveřejnili nic jiného, než 

zákres Vámi zamýšlených přístaveb, které byly jednoznačně předmětem úředního posuzování 

a byly popisovány v médiích, do historické pohlednice. 

https://www.zastarouprahu.cz/nastavba-byvaleho-vseobecneho-penzijniho-ustavu-na-

zizkove/aktualita-238/  Nechápeme proto, v čem je naše chování podle Vás politováníhodné a 

lživé, komu a proč bychom se měli za něj omlouvat. Nemůže zde jít o porušení žádných práv, 

natož pak autorských, a pokud ano, pak jsou Vámi porušována autorská práva původních 

tvůrců budovy. 

 Kritický zájem veřejnosti o Váš projekt přestavby budovy pro Prahu tak ikonické, 

jakou je bývalý penzijní ústav, pociťujete pravděpodobně jako nepříjemný. Musíme Vás 
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ujistit, že tuto situaci jste si svou neochotou s odbornou veřejností diskutovat, způsobil sám. 

V okamžiku, kdy vstupujete do veřejného prostoru a hodláte jej tak výrazně měnit, nemohou 

být Vaše záměry utajovány. Každá památkově chráněná stavba má svého fyzického majitele, 

ale o její  kulturní hodnotu se dělíte s celou společností, proto je zcela přirozené, že se o Vaše 

záměry zajímáme a vyjadřujeme se k nim. Stejně tak je naším právem zajímat se o činnost 

památkových orgánů, protože jejich prvořadou úlohou je hájení veřejného, tedy i našeho 

zájmu. 

 

S pozdravem  

 

PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu,  

k.beckova@seznam.cz 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., místopředseda Klubu Za starou Prahu 

biegel@seznam.cz 

 

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., člen Domácí rady Klubu Za starou Prahu  

svacha@udu.cas.cz 

  

Mgr. Veronika Vicherková, členka Domácí rady Klubu Za starou Prahu 

vervicher@gmail.com 

 

 

Na vědomí:  

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor HMP, Zdenek.Hrib@praha.eu 

Mgr. Hana Třeštíková, radní HMP, Hana.Trestikova@praha.eu 

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora HMP, Petr.Hlavacek@praha.eu 

Mgr. Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje HMP, bohac@ipr.praha.eu 

Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP, Jiri.Skalicky@praha.eu 

PhDr. Jaroslav Podliska, ředitel NPÚ ÚOP v Praze, podliska.jaroslav@npu.cz 

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek, MK ČR, Vlastislav.Ouroda@mkcr.cz 
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