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Přestože měli památkáři vi-
lu redaktora Karla Jíšeho
přímo pod nosem a věděli
o ní, nebyla dlouhá léta le-
gislativně nijak chráněná.
Až s žádostí o demolici se
památkáři aktivizovali. Bylo
ale pozdě, stavební úřad
Prahy 5 bourání povolil,
protože neměl důvod udělat
opak. „Památkáři tomu
prostě nevěnovali pozor-
nost,“ konstatuje Lukeš.

LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ
U cihlové vily v ulici Na

Petřinách památkáři ve
spolupráci s místními oby-
vateli alespoň svedli boj o
zachování domu. Rozhod-
nutí o demolici z roku 2015
nakonec z důvodu „legitim-
ního očekávání vlastníka“
potvrdilo i Ministerstvo
kultury.
Problém tkví v tom, že

vila byla navržena na pro-
hlášení za kulturní památku
až poté, co byla podána žá-
dost o demolici. Vlastník tak
od začátku očekával, že jeho
stavební aktivity budou po-
voleny. Památkáři opět za-
spali, ale aspoň se snažili

a případem vily na Petři-
nách upozornili na proble-
matiku nedostatečné
ochrany podobných objektů.
Škoda jen, že už Praha mu-
sela přijít o mnoho dalších
jedinečných vil.

KDE JE ZAKOPANÝ PES?
Památkový zákon sice
umožňuje chránit lokality
plošně, vyhlášení takové
zóny je však dnes téměř
nemožné. Na ochranu jed-
notlivých objektů je zase
málo lidí mezi památkáři.

„Národní památkový
ústav (NPÚ) soustavně pro-

věřuje stav památkového
fondu a pátrá v lokalitách,
které zatím zůstávaly stra-
nou pozornosti. Ale ani po-
kud předložíme podnět na
prohlášení desetiletí dopře-
du, není záruka, že památku
zachráníme,“ poukazuje na
kauzu Libeňský most, kde
byl návrh podán v roce
2004, tisková mluvčí Ná-
rodního památkového
ústavu Andrea Holasová.
„Je nás málo, abychom to

všechno zvládli. Nutně po-
třebujeme pomoc a podporu
veřejnosti. Pokud navrhne
něco někdo z řad veřejnosti,

má to daleko větší váhu,“
doplňuje za památkáře Ho-
lasová.
Široké spektrum památ-

kářů a historiků architektu-
ry se shoduje na tom, že
památková péče není mys-
litelná bez podpory a uvě-
domění jednotlivců a široké
veřejnosti. „Není normální
zbourat dům, o kterém od-
borníci tvrdí, že je historic-
ky hodnotný, a ani okolí si
nepřeje, aby byl zbourán. Je
to o výchově,“ říká Bečková.
Cesta ze začarovaného

kruhu je nejen v přístupu
vlastníků a široké veřejnos-

ti, ale možná i ve změně
památkového zákona.
„Muselo by se do připra-

vovaného památkového zá-
kona dát, že se vlastník
musí dotázat, jestli se může
dům zbourat. V momentě,
kdy má dům zmizet, tak by
mělo proběhnout odborné
kolečko s tím, že musí být
výsledek respektován,“ na-
vrhuje nové opatření Kate-
řina Bečková. Další možnou
cestou je ustanovit takzva-
nou památku místního vý-
znamu, což představuje
výrazně jednodušší legisla-
tivní proces. (eli)

Další zbourané vily

Z
P

R
A

C
O

VA
LA

: E
LI

Š
K

A
 Č

E
R

N
Á

, Z
D

R
O

J 
FO

T
O

G
R

A
F

IÍ
: P

R
A

Z
D

N
E

D
O

M
Y.

C
Z

deník

Vilu v ulici Pod Bateriemi 20 od architekta Františka Nováka 
z roku 1928 se rozhodl v roce 2015 zbourat bývalý předseda 
dozorčí rady PPF Partners, a.s. Tomáš Brzobohatý. Na jejím místě 
má stát luxusní novostavba podle návrhu Radana Hubičky. 

Mediálně známá byla kauza vily Blanky Matragi v ulici 
Pod Vyhlídkou 19, kterou designérka nechala zbou-
rat i přes nesouhlas správních orgánů. Za demolici 
dostala pokutu 150 tisíc, která byla nakonec stažena. 

Vila čp. 1784 v ulici Pod Lipkami z roku 1926 byla zdemo-
lována na přelomu února a března roku 2017. Lokalita  na 
Hřebenkách, kde vila stála, je architektonicky cenná lokalita, 
kam často přijížděl i Tomáš Garrigue Masaryk na svém koni 
Hektorovi. 

V březnu 2015 
získala společnost 
Rentalkon a.s. 
stavební povo-
lení na výstavbu 
nového domu s 10 
byty. Novostavba 
má stát na místě 
dnes již zbourané 
drobné vilky v ulici 
U Pernikářky 7.

Další vila na Praze 5 
zanikla v dubnu 
2018. Dům v ulici 
Nad Bertramkou 3 
je další zaniklou 
stavbou.

VILANAPETŘINÁCH (vlevo). Majitel ji nechal zbourat před dvěma týdny (vpravo). Dům ochranu získal,
ale ministerstvo kultury ji posléze stáhlo kvůli odvolání majitele. Foto: FB Petřiny, ČTK

VILAREDAKTORAKARLA JÍŠEHONASMÍCHOVĚ (vlevo). Unikátní funkcionalistická stavba zmizela
bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti v polovině letošního dubna (vpravo). Foto: Deník, prazdnedomy.cz

Startuje nový ročník projektu ČSOB pomáhá regionům:
podpořme společně aktivní lidi v našem okolí

P rogram ČSOB po-
máhá regionům
funguje už šest let.
Za tu dobu se mu

pro projekty z oblasti kul-
tury, obnovy historických
památek, péče o postižené,
dětské domovy nebo do-
movy důchodců po celé ze-
mi podařilo získat neuvěři-
telných 26 milionů korun!
V každém z krajů České re-
publiky byla ze všech při-

hlášených projektů vybrána
čtveřice finalistů, kteří mezi
sebou „soutěží“ o příspěvky
veřejnosti. Tři ze čtyř vy-
braných projektů v každém
regionu vybrala odborná
porota, ten čtvrtý pak ve-
řejnost prostřednictvím tzv.
divoké karty. Hlasování o tu
letošní probíhalo během
měsíce dubna.
Do letošní jarní části

se registrovalo celkem

219 projektů, nejvíce z nich
– téměř tři desítky – v Mo-
ravskoslezském kraji. Té-
matem největší části pro-
jektů je letos pomoc ne-
mocným nebo lidem s han-
dicapem, následují projekty

pro děti a mládež a projekty
pro rodiny.
Čtyři finalisté v každém

kraji se nyní ucházejí o fi-
nanční příspěvky veřejnosti.
Ten, který v každém kraji
vybere největší částku, do-
stane od ČSOB 50 tisíc ko-

run navíc, těm dalším –
v závislosti na pořadí – bu-
de částka díky ČSOB navý-

šena o 40 tisíc, 35 tisíc
a 25 tisíc korun. V každém
z krajů to bude dohromady
150 tisíc korun.
Vybrat si projekt, který se

týká vašeho okolí nebo
který je vám sympatický,
můžete na www.csobpoma-
haregionum.cz, kde také
jednoduše prostřednictvím
platební brány přispějete
částkou podle svého vlast-
ního uvážení. Stejně jako
v minulých ročnících je
i letos na jaře z čeho vybí-
rat. Kromě obnovy památek
– třeba zchátralého kostela
sv. Jiljí v Libyni v Ústeckém
kraji, který se pyšní unikát-
ním gotickým presbytářem

– jsou to projekty z oblasti
sociální péče a zdravotnictví
(automobily pro mobilní
hospice nebo vybavení pro
sportovní klub vozíčkářů),
péče o děti, poradenství ro-
dinám nebo záchranu zra-
něných zvířat.
Podívejte se na všech

56 projektů, které se uchá-
zejí o finanční podporu na
www.csobpomaharegio-
num.cz a podpořte svého
favorita! (pi)

MEZINOMINOVANÉPATŘÍ
například Záchrana kostela
sv. Jiljí v Libyni u Lubence.

Záchrana chátrajícího kostela, sportovní aktivity pro
handicapované, oprava farní zahrady, vybavení dětského
oddělení v nemocnici nebo lesní tělocvična proPionýry.
Startuje další ročník projektu ČSOBpomáhá regionům
a56projektů v celé ČR seuchází o vaše finanční příspěvky.
KnimpakČSOBpřidá v každémregionu 150 tisíc korun.

Hlasujte na
www.csobpomaha-

regionum.cz
do 26. června!
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