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Novoroční výzva Radě městské části Praha 3 

ve věci navrhované přestavby Všeobecného penzijního ústavu, Domu Radost, 

čp. 1800, 1839, 1840, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 2, Praha 3. 

 

Vážení členové Rady městské části Praha 3, 

 

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste přehodnotili souhlasné stanovisko Rady s navrhovanou 

přestavbou budovy bývalého Všeobecného penzijního ústavu.  

Jak je Vám jistě známo, dotčený objekt je nejenom státem chráněnou kulturní 

památkou, ale především jednou z nejslavnějších a ve světě nejobdivovanějších staveb, 

kterými se Československo zapsalo do historie architektury 20. století. Dílo vynikajících 

architektů Josefa Havlíčka a Karla Honzíka, vystavěné v letech 1932–1934, publikovaly ve 

třicátých letech nejprestižnější světové architektonické časopisy, obdivovatelé 

funkcionalistické architektury z celého světa je dodnes navštěvují a stejně tak se budova 

objevuje v mnoha publikacích věnovaných moderní architektuře nebo Praze. K mimořádné 

hodnotě budovy významně přispívá i vysoká míra autenticity a dochování řady původních 

nadmíru kvalitních architektonických prvků, materiálů a zařizovacích předmětů. Domníváme 

se, že architektonická díla tak vysoké úrovně a tak vysoce ceněná mají zůstat zachována beze 

změny svého vzhledu.  

        Realizací přestavby, se kterou jste vyjádřili souhlas v Usnesení RMČ č. 576 ze 12. 8.  

2020, byste dopustili devastaci hodnot, jejichž ochrana Vám byla svěřena, nemluvě o 

mezinárodní ostudě, jaká by z poškození budovy nepochybně vzešla.  

       Vyzýváme Vás proto, abyste v novém projednání aktivně přispěli k nalezení citlivějšího 

přístupu k restaurování cenného objektu, který má potenciál stát se podobně atraktivním 

místem Prahy 3 jako náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně od Josipa 

Plečnika. 
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