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Vážený pan 
Ing.arch. Jan  K  a  s  l  
primátor hl. m. Prahy 
Magistrát hl. m. Prahy 
Mariánské náměstí 
110 00  Praha 1 
 
 

            V Praze dne 21. srpna 2001 
 

Vážený pane primátore, 

 

dovoluji se na Vás obrátit s naléhavým upozorněním na velmi vážnou a nebezpečnou 

situaci Prahy na poli urbanistického plánování i nových architektonických realizací. Před 

určitou dobou jste mne vyzval jakožto člena jedné z Vašich památkových komisí 

k vyjádření k současné situaci v Praze z uvedených hledisek. Dovolil jsem si úvodem 

zdůraznit, že Praha jako nesporně nejkrásnější  město světa vyžaduje právě v oblasti 

urbanismu zcela specifický režim. Hlavním jeho principem musí být jasná představa o 

celkovém dalším urbanistickém i architektonickém vývoji města, aby nejvyšší kvality 

pražské byly nejen plně respektovány, ale také zhodnoceny a oživeny. Tato základní 

koncepce budoucího harmonického a kulturního vývoje Praze zcela chybí. Tento tragický 

nedostatek zaviňuje dlouhý sled urbanistických i architektonických katastrof, které již 

Prahu zasáhly a bezprostředně ohrožují. Připomenu nepochopitelné Longin bussines 

centrum, brutálně vražené do jednoho z vysoce působivých a nedotknutelných území 

novoměstské památkové rezervace. Lze ještě připomenouti, že soubor Myslbek vyrostl 

přímo uprostřed rezervace v bezprostředním sousedství dvou vynikajících národních 

kulturních památek, Karolina a Stavovského divadla, všichni byli bezmocní. 

Třetí tragický stav byl způsoben absolutním nedostatkem vyšší urbanistické koncepce, jak 

si představujeme, že se bude překrásná Praha nadále vyvíjet. Kdesi jsem napsal, že  Praha 

je území, nad kterým krouží supové a nikdo neví, kam se snesou a co urvou. Z tohoto 

hlediska mne hluboce znepokojila kampaň proti Sovovým mlýnům, nesmyslná a zbytečná, 

neboť se tu nevytvářejí žádné negativní prvky, ale naopak. Nerozumím tomu. 
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V nejnovější době jsem shlédl studii či projekt na vybudování monstrózních garáží pod 

Vyšehradem v bezprostředním sousedství dalšího miniregionu novoměstského s celnicí, 

bývalým renesančním mlýnem na Botiči č.p. 254 v k.ú. Nové Město, nesmírně půvabným 

neorenesančním jednopatrovým křídlem. Prý bylo vydáno územní rozhodnutí, další krutá 

ukázka bezkoncepčního přístupu k nejkrásnějšímu městu světa. 

V této souvislosti zdá se být nepochopitelné, že skvělá a kulturní t. zv. Horákova vyhláška 

(vyhl. č. 9/1985 Sb. hl. m. Prahy o zásadách usměrňování rozvoje Pražské památkové 

rezervace) byla cynicky zrušena vyhláškou č. 26/1997 Sb. hl. m. Prahy ze dne 27.5.1997, 

bez náhrady, přesto že v doporučení Ministerstva pro místní rozvoj se s její náhradou 

počítalo. Je úděsná představa, že ve francouzském památkovém zákoně z roku 1913 byla 

stanovena zásada 500 m ochranného pásma kol každé památky. Připomínám znovu 

nepochopitelný případ zástavby Myslbeka u Karolina a Stavovského divadla. 

Rozhodl jsem se Vám napsati z důvodu dalšího bezprostředního krutého ohrožení 

celkového zjevu Prahy a sice nesmyslným předimenzovaným výškovým souborem na 

Pankráci. V této souvislosti dovoluji si upozornit na výrok pana starosty příslušné městské 

části, že Pankrác bude mít své Hradčany jako protiváhu k Hradčanům skutečným. Je to 

neuvěřitelný doklad nekompetentnosti a naprostého nedostatku smyslu pro tvorbu 

městského prostředí v Praze. 

Napsal jsem též, že existuje řada velkých světových měst, která vyloučila vyšší zástavbu, 

dokonce v Americe. Jsem hluboce přesvědčen, že by i v Praze měla být manhatanisace 

s konečnou platností zastavena. Neúměrných výškových budov není ještě tolik, aby nebylo 

možno ve vzdálenější budoucnosti dosíci ideálů bez  nevhodných výškových staveb. 

Dovoluji si Vás vážený pane primátore s nejvyšší vážností upozornit, že nebezpečí, jež 

bezprostředně ohrožuje Prahu prosazením neúměrného a zcela nevhodného výškového 

soboru na Pankráci. 

Současně Vás s největší naléhavostí žádám o vytvoření podmínek v oblasti urbanistického 

plánování, aby toto a další hrozící nebezpečí byla definitivně zažehnána. 

 

 

Doc.JUDr.PhDr. Dobroslav  LÍBAL, DrSc.  v.r. 
 

 


