
 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 

1/2 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

 

 Vážená paní 
 PhDr. Kateřina Bečková 
 Klub Za starou Prahu 
 Mostecká 1 
 118 00 Praha 1        

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
26. dubna 2020 Mgr. Martin Štěrba 
Č. j.: 236 003 408 
MHMP  769928/2020 Počet listů/příloh: 2/0 
Sp. zn.: Datum: 
      26.05.2020 
 
Odpověď poradce na otevřený dopis primátorovi Hl.m.Prahy 
 
Vážená paní Bečková,  
 
jménem pana primátora MUDr. Zdeňka Hřiba Vám děkuji za Váš dopis týkající se povolení 
přestavby pražského obchodního domu Máj, a zdravím Vás. 
 
Majitelem obchodního domu se loni stala developerská firma Amádeus Real, ta počítá 
s rekonstrukcí objektu, který počítá s výměnou zastaralých technologií. Celý proces 
rekonstrukce a dostavby obchodního domu Máj je veden týmem původních autorů návrhu 
stavby - Martinem Rajnišem a Johnym Eislerem. Žijící autoři stavby mají možnost naplnit své 
autorské vize bez kompromisů, které byli nuceni učinit v podmínkách minulého režimu. 
 
Jednotlivé varianty a dílčí řešení rekonstrukce a dostavby byly opakovaně konzultovány na 
odboru památkové péče, s řadou odborníků na oblast památkové péče a urbanismu, věc 
posuzoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jednotlivé podněty byly v přípravě 
studie zohledněny. Závazné stanovisko odboru památkové péče podle vymezuje, co je 
předmětem památkové ochrany budovy obchodního domu Máj, a rovněž stanovuje řadu 
podmínek, které musí být při připravované rekonstrukci a dostavbě naplněny. 
 
Je zcela nezbytné, aby návrh respektoval památkové hodnoty, díky nimž byl tento objekt 
prohlášen za památku. Podstatnou součástí těchto hodnot jsou atypická průčelí, zejména severní 
fasáda do Národní třídy. 
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Věřte, že pan primátor vše sleduje, a diskutuje i s jednotlivými členy Rady hlavního města 
Prahy. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Mgr. Marek Šafra 
poradce primátora 
podepsáno elektronicky 
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