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        Praha, 25, května 2020 

 

 

 

Vážená paní 

MgA. Hana Třeštíková 

Radní Hlavního města Prahy 

 

Vážený pan  

Ing. arch. Tomáš Drdácký, 

předseda Rady světové památky 

 

Vážený pan 

Mgr. Michal Beneš, CSc. 

místopředseda Rady světové památky 

 

Vážená paní 

Mgr. Simona Vladíková Nesázalová 

tajemnice Rady světové památky 

 

 

Vážená paní radní,   

vážený pane předsedo,  

vážený pane místopředsedo,  

vážená paní tajemnice, 

 

 přijměte tímto moji rezignaci na status stálého hosta v Radě světové památky. 

K tomuto kroku mne vede přesvědčení, že tento poradní orgán není schopen, ani 

ochoten čelit vážným problémům a ohrožením Prahy jako statku světového dědictví a jeho 

existence má pouze formální význam, rámcově legitimizující působení Odboru památkové 

péče MHMP při jeho souhlasných závazných stanoviscích povolujících velmi kontroverzní 

stavební záměry (např. garážové rampy na Václavském náměstí, výstavbu výškových budov 

Rezidence park Kavčí Hory, realizaci plavební komory Staré Město, předimenzovaný 

kancelářský park Masaryk Centre 1, brutální přestavbu Juditiny věže, demolici historických 

domů v rezervaci apod.), z nichž většina se stala v konkrétní či obecné formě předmětem 

kritiky loňské mise WHC UNESCO.   

 Velké a zásadní zklamání pro mne v té souvislosti znamenal text odpovědi Hlavního 

města Prahy na doporučení uvedené mise, který byl poskytnut členům komise a stálým 

hostům před posledním zasedání rady. Zpráva je napsána stylem školáckých výmluv 

pravděpodobně s představou, že v mnohomluvném textu se ztratí nejen pozornost čtenáře, ale 

také nekonkrétnost či nezávaznost obsahu. Vrcholem neupřímnosti a neschopnosti přiznat 



jakoukoli chybu je např. toto demagogické tvrzení (str. 36 českého textu, z komentáře k 

doporučení D11):  

Zavedení moratoria na větší stavební projekty na území statku, ochranného pásma 

a širšího okolí hl. m. Praha v tuto chvíli nepovažujeme za nutné, neboť důsledné 

uplatňování postupů, které předepisují stávající právní předpisy, zejména zákon 

o státní památkové péči a stavební zákon, vylučuje, aby stavební projekty 

ohrožující OUV statku byly schváleny. 

 

Jenomže řada stavebních projektů ohrožujících OUV (světově jedinečnou hodnotu) Prahy 

schválena byla – viz první odstavec tohoto dopisu! 

 

 Vážená paní radní, vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážená paní 

tajemnice, ve své přítomnosti na zasedání Rady světové památky neshledávám z výše 

uvedených důvodů žádný přínos, ani smysl, a zároveň nechci svou přítomností legitimizovat 

některé výstupy, které považuji pro Klub Za starou Prahu, který reprezentuji, i pro mne 

osobně za problematické.   

 Prosím, abyste s mojí rezignací i jejími důvody seznámili ostatní členy a stálé hosty 

Rady světové památky. 

 

 S pozdravem 

 

 

 

       PhDr. Kateřina Bečková, v.r. 

       Předsedkyně Klubu Za starou Prahu 
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