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Věc: Opatření proti nečinnosti ve věci návrhu podle § 2 a3 zák. č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, na prohlášení souboru staveb, ploch a parkových úprav tvořících 
sídliště Ďáblice za kulturní památku, žádost o zjednání nápravy v činnosti orgánu státní 
památkové péče, odboru památkové péče Ministerstva kultury – otevřený dopis  

 
 Vážený pane ministře, 

odboru památkové péče Ministerstva kultury, byl dne 4. 7. 2017 podán Ing. arch. 
Janem Brejchou návrh na prohlášení souboru staveb, ploch a parkových úprav tvořících 
sídliště Ďáblice za kulturní památku.  Dne 18. 8. 2017 odbor památkové péče Ministerstva 
kultury České republiky zaslal navrhovateli dopis s oznámením o nezahájení řízení uvedené 
věci za kulturní památku.  

V oznámení o nezahájení řízení odbor památkové péče (dále jen „OPP MK“) 
doporučil, aby ochrana sídliště Ďáblice byla realizována k tomu vhodnějšími nástroji, zejména 
prostřednictvím zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon). Možnost přiznat status kulturní památky (ve smyslu § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči) jakémukoliv panelovému sídlišti OPP MK zcela vyloučil, dle jeho 
názoru, urbanistické hodnoty typizovaných panelových sídlišť nelze chránit jako hodnoty 
památkové.  

Sdělení OPP MK o nezahájení řízení o prohlášení souboru staveb, ploch a parkových 
úprav tvořících sídliště Ďáblice za kulturní památku považujeme za neuvážené, odůvodnění 
tohoto zamítnutí za nedostatečné, nezohledňující všechny argumenty návrhu, ani 
současný stav poznání (viz. komentář v příloze) a předjímající správní rozhodnutí. 
    Sídliště Ďáblice je výjimečné nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. Po 
brněnské Lesné je druhým sídlištěm s největším podílem zeleně v republice. V architektuře i 
urbanismu je patrné poučení severskou architekturou (např. kinem Tapiola) a nejlepšími 
světovými i tuzemskými realizacemi. Sídliště Ďáblice si zasluhuje ochranu, neboť se z 
typizované produkce vymyká, na rozdíl od ostatních sídlišť nemá dispoziční, materiálové či 
řemeslné vady a lze jej označit za sídliště ukázkové. Nejen v návrhu, ale i v celé řadě 
dobových i současných článků a publikací je doloženo, jak promyšlené a propracované jsou 
jednotlivé domy, jejich fasády, partery a vestibuly s výtvarnými díly i pavilonové stavby 
občanské vybavenosti, projektované mj. významným modernistickým architektem A. 
Tenzerem. Velkorysé a nadstandardní jsou parkové úpravy, které jsou mimo jiné rovněž 
mezinárodně oceňovány. Nedílnou součástí sídliště Ďáblice, projektovanou týmiž architekty a 
realizovanou zároveň se sídlištěm je i národní kulturní památka Kobyliská střelnice, kterou 
OPP MK ve svém oznámení o nezahájení řízení zcela pominul.   

Tímto Vás, pane ministře, žádáme, aby se OPP MK tímto podnětem znovu zabýval, 
řádně a pečlivě zhodnotil všechny aspekty a specifika, týkající se souboru staveb, ploch a 
parkových úprav tvořících sídliště Ďáblice. Žádáme též, aby byl uplatněn stejný postup, jako 
u jiných návrhů a bylo vyžádáno stanovisko příslušného územního odborného pracoviště 
NPÚ. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní architekturu, mělo by být vyžádáno i odborné 



doporučení specializovaného poradního orgánu generální ředitelky NPÚ, tedy Komise pro 
ochranu památkového fondu 2. poloviny 20. století. Pražské pracoviště NPÚ disponuje 
několika odborníky na moderní architekturu, kteří však nebyli OPP MK v rozporu 
s obvyklým postupem osloveni. Žádost o odborné stanovisko k podnětu k prohlášení za 
kulturní památku z OPP MK nebyl pražskému pracovišti vůbec doručen.  

Právnická osoba Krásné Kobylisy, z. s. společně s navrhovatelem organizuje 
podpisovou akci na podporu činnosti ministerstva v dané věci. Podporu návrhu dosud 
vyjádřilo 2367 osob, především z řad obyvatel sídliště Ďáblice, ale i z řad odborné veřejnosti. 
Již dosavadní počty představují nemalou podporu v plnění úkolu Ministerstva kultury při 
ochraně hmotného kulturního dědictví. Kopie podpisových archů přikládáme.  

Vážený pane ministře, žádáme Vás ve veřejném zájmu na ochraně hmotného 
kulturního dědictví pro generace, které přijdou po nás, jménem obyvatel sídliště i odborné 
veřejnosti o nápravu, tedy o přijetí opatření proti nečinnosti OPP Vašeho ministerstva a o 
neprodlené oznámení vlastníkům dotčených nemovitostí, že MK byl doručen návrh na 
prohlášení souboru staveb, ploch a parkových úprav tvořících sídliště Ďáblice za 
kulturní památku.  

 
Příloha:  
1) podrobnější text s paragrafovým zněním a vyjádřením k argumentaci OPP MK 
2) názory odborníků 
3) kopie podpisových archů 
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