
Příloha 1 – otevřeného dopisu adresovaného ministru kultury 
 
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 

Vážení, 
Odboru památkové péče Ministerstva kultury, byl dne 4. 7. 2017 podán Ing. arch. 

Janem Brejchou podnět na prohlášení souboru staveb, ploch a parkových úprav tvořících 
sídliště Ďáblice za kulturní památku.  Tento soubor byl pro účely podnětu jednoznačně 
vymezen a byl řádně zdůvodněn poznanými kulturně historickými hodnotami předmětného 
souboru nemovitostí a staveb podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči . 

Dne 18. 8. 2017 Odbor památkové péče sdělil, že Ministerstvo kultury řízení 
v navrhované věci zahajovat nebude. Připomínáme, že oznámení o nezahájení řízení Odboru 
památkové péče Ministerstva kultury ze dne 18. 8. 2017 bylo vypraveno až po opakované 
urgenci navrhovatele a právnické osoby Krásné Kobylisy, z. s., přičemž 30 denní lhůta   (dle § 
42 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád) pro vyrozumění osoby podávající podnět Odborem 
památkové péče Ministerstva kultury dodržena nebyla.  

Oznámení Odboru památkové péče o nezahájení řízení o prohlášení souboru staveb, 
ploch a parkových úprav tvořících sídliště Ďáblice za kulturní památku považujeme za 
chybné, odůvodnění tohoto zamítnutí za nedostatečné, nezohledňující všechny argumenty 
podnětu ani současný stav poznání.  
V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, žádáme, aby OPP 
MK neprodleně oznámil vlastníkům dotčených nemovitostí, že MK byl doručen návrh 
na prohlášení souboru staveb, ploch a parkových úprav tvořících sídliště Ďáblice za 
kulturní památku. 

Na místě je postup dle § 3 odst. 2 PZ a § 80 odst.1 a 4 SŘ. Jedná se zde o nebezpečí 
z prodlení, jak je v návrhu i v urgenci uvedeno. Jde tu o akutní ohrožení hmotného kulturního 
dědictví, a to jak v oblasti pavilonových staveb občanské vybavenosti, tak v oblasti veřejné 
zeleně. Je tak nejvýše žádoucí, aby s oznámením řízení vlastníkům vstoupilo v účinnost nad 
navrhovaným souborem preventivní opatření podle § 3 odst. 3 PZ.  

Při posuzování podnětu žádáme Odbor památkové péče Ministerstva kultury 
(dále jen "OPP MK") o postup v souladu se zákonem. 

Podle § 2 odst. 3 PZ „lze za kulturní památku prohlásit soubor věcí nebo staveb, i 
když některé z nich nevykazují znaky kulturní památky podle odstavce 1“. Předmět 
návrhu odpovídá tomuto ustanovení.  

Podle § 3 odst. 2 PZ „Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka o podání 
návrhu na prohlášení jeho věci nebo stavby za kulturní památku nebo o tom, že hodlá 
jeho věc nebo stavbu prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a umožní mu k 
návrhu nebo podnětu se vyjádřit“. Ani § 1 odst. 1 vyhlášky č. 66/1988 Sb. „Ministerstvo 
kultury prohlašuje nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory za kulturní památky 
z vlastního nebo jiného podnětu“, nevymezuje, že by k podání takového návrhu (podnětu ke 
správnímu řízení) nebyla příslušná jakákoli osoba. Nevymezuje tedy podatele například jen na 



Akademii věd ČR nebo na Národní památkový ústav. Podle zvýrazněné části cit. ust. PZ, tedy 
speciálního předpisu vůči správnímu řádu (dále „SŘ“) není jen na vůli Ministerstva kultury, 
zda návrh na prohlášení uzná za důvodný a zahájení správního řízení oznámí vlastníku (tady 
vlastníkům), nýbrž má povinnost vyrozumět písemně vlastníka (zde vlastníky) o tom, že byl 
návrh (jakýkoli návrh od jakékoli osoby) na prohlášení podán, čímž je správní řízení 
zahájeno. Od tohoto vyrozumění až do ukončení správního řízení je rovněž účinná předběžná 
ochrana podle § 3 odst. 3 PZ „Vlastník je povinen od doručení vyrozumění podle odstavce 
2 až do rozhodnutí ministerstva kultury chránit svoji věc nebo stavbu před poškozením, 
zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou 
změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání“. 

Jak je výše uvedeno, PZ je speciálním předpisem vůči SŘ. PZ ovšem nestanoví lhůtu, 
do kdy od podání návrhu má být vlastníku (vlastníkům) zahájení správního řízení oznámeno. 
Ta činí 30 dní od podání, a to jak podle § 42 SŘ, tak podle § 80 odst. 2 SŘ. Tato lhůta marně 
uplynula, aniž odbor památkové péče Ministerstva kultury vyrozuměl vlastníka o podání 
návrhu na prohlášení předmětného souboru. Přestože Ministerstvo kultury má ze zákona 
povinnost vyrozumět písemně vlastníka o tom, že byl návrh na prohlášení podán, čímž je 
správní řízení zahájeno, obdržel předkladatel návrhu od odboru památkové péče ministerstva 
kultury pouze „oznámení o nezahájení řízení“ zn. MK 52956/2017 OPP ze dne 18. 8. 2017. 
Konstatujeme, že ze strany ministerstva došlo k porušení zákona. Upozorňujeme, že 
dosavadní postoj odpovědných osob na odboru památkové péče ministerstva máme důvod  
posuzovat jako maření úkolu veřejného činitele. 

Při posuzování podnětu žádáme Odbor památkové péče Ministerstva kultury (dále jen 
"OPP MK"), aby se zabýval následujícími připomínkami k oznámení o nezahájení  řízení ze 
dne 18. 8. 2017, MK 52956/2017 OPP, MK- S9716/2017OPP. 
1. OPP MK sděluje, že se minulých letech zabývalo brněnským sídlištěm Lesná. Není však 
pravda, že pouze „ve své době“ bylo sídliště Lesná příkladem kvalitního urbanistického 
konceptu. Vzhledem k tomu, že v celé republice nebyla s výjimkou Ďáblic inspirace finským 
sídlištěm Tapiola zopakována a neděje se tak ani teď, je tento obdivovaný urbanistický 
koncept bydlení v zeleni jedinečný i dnes. 
2. OPP MK píše, že panelové domy se vyznačují absencí uměleckořemeslných prvků a 
vážnými dispozičními, materiálovými i řemeslnými vadami. Sídliště Ďáblice chceme chránit 
právě proto, že se z běžné produkce vymyká, že na rozdíl od ostatních sídlišť tyto vady nemá 
a lze jej tedy označit za ukázkové. V článku Ing. arch. Řepkové Problematika památkové 
ochrany na příkladu sídliště Ďáblice, uveřejněném v č. 75/2015/4 časopisu Zprávy památkové 
péče je výstižně uvedeno, že na tomto sídlišti se podařilo zhmotnit všechny sny 
modernistických architektů o hromadné bytové výstavbě. Je-li něco jedinečné v celostátním 
měřítku, je povinností státu to chránit, nikoliv bagatelizovat. Nejen v uvedeném článku a další 
literatuře, ale i podaném podnětu je doloženo, jak promyšlené a propracované jsou jednotlivé 
domy, jejich fasády, partery a vestibuly s výtvarnými díly i pavilonové stavby občanské 
vybavenosti, navržené mj. významným modernistickým architektem Antonínem Tenzerem a 
jak velkorysé a nadstandardní jsou ceněné parkové úpravy. Argumentace OPP MK absencí 
uměleckořemeslných prvků a vážnými dispozičními, materiálovými i řemeslnými vadami 
sídlišť je chybná i z dalšího důvodu: Památkami se již staly domy a soubory z období 
socialistického realismu, které mají svou neoddiskutovatelnou hodnotu i přesto, že některými 
z uvedených vad trpí. Památkově chráněné jsou např. ostravské vysoké pece v Dolní oblasti 



Vítkovice, které rovněž postrádají mnohé z atributů klasických památek, ale jejichž hodnota 
musela být ministerstvu při jejich prohlašování zjevná.  
3. OPP MK uvádí, že u urbanistických celků z 60. a 70. let 20. století jde především o 
hodnoty exteriérů. Tento omyl OPP opět souvisí s paušalizací. Platí možná pro sídliště Lesná, 
jehož velkorysé zasazení do přírodního rámce, typické pro severský urbanismus, je u nás 
ojedinělé a které bylo ještě před ohrožením zelených ploch zastavěním věžovými domy zčásti 
poškozeno necitlivými nástavbami deskových domů a náhradou původních zavěšených 
ocelových balkonů přistavěnými betonovými balkony na zcela odlišném půdorysu. 
4. OPP MK rozporuje vhodnost ochrany urbanistických hodnot panelových sídlišť formou 
památkově chráněného souboru staveb. Tento argument vychází z porušení zásady řídit se 
současným stavem poznání. Nejen v zaslaném návrhu, ale i v literatuře, tisku a v neposlední 
řadě v zahraničních muzeích jsou popsány výjimečné kvality sídliště Ďáblice.  
5. OPP MK uvažuje, zda je vůbec vhodné urbanistické hodnoty typizovaných panelových 
sídlišť chránit jako hodnoty památkové. Problém je v samotné formulaci otázky, neboť 
ďáblické sídliště, o něž se tu jedná, není běžným sídlištěm, ale sídlištěm mimořádně zdařilým, 
které je výjimečné nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. 
6. OPP MK připomíná stavební zákon jako nástroj ochrany architektonických a 
urbanistických hodnot. Konstatujeme, že pokud by byl tento zákon pro ochranu hodnot 
sídliště dostatečný, nevolili bychom komplikovanější cestu památkové ochrany. Připomínáme 
fakt, že novela stavebního zákona zapojení veřejnosti do územního a stavebního řízení zrušila. 
K ochraně architektonických a urbanistických hodnot tak novela stavebního zákon přispěje 
ještě méně, než dosud. Jedinou účinnou ochranou se nám jeví statut kulturní památky, a proto 
o něj hodláme všemi prostředky usilovat. 
7. OPP MK uvádí, že regulační plán je vynikajícím nástrojem ochrany v rámci zachování 
výhradně urbanistických hodnot. V návrhu byly uvedeny významné hodnoty architektonické, 
výtvarné a krajinářské, omezovat hodnoty sídliště na pouhý urbanismus je tedy výrazným 
nepochopením a ignorací současného stavu poznání.  
8. OPP MK v oznámení o nezahájení řízení zcela pominulo skutečnost, že nedílnou součástí 
sídliště Ďáblice, projektovanou týmiž architekty a realizovanou zároveň se sídlištěm, je 
památka na nejtemnější období novodobých českých dějin a zároveň připomínka 
nejvýznamnějšího činu zahraničního odboje za II. světové války – národní kulturní památka 
Kobyliská střelnice, kde bylo v období Heidrychiády popraveno 1300 českých vlastenců, 
mimo jiné i slavný spisovatel Vladislav Vančura.  
 

Právnická osoba Krásné Kobylisy, z. s. společně s navrhovatelem organizuje 
podpisovou akci na podporu činnosti ministerstva v dané věci, která bude pokračovat až do 
naplnění jejího smyslu, tj. do naplnění účelu návrhu spočívajícího v prohlášení předmětného 
souboru nemovitostí a staveb za kulturní památku. Podporu návrhu dosud vyjádřilo 2 367 
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.  

 
 

 



V Praze 25.9.2017 
 
Za navrhovatele      Za Krásné Kobylisy, z. s. 
Ing. arch. Jan Brejcha      Ing. Karel Fiala  
        člen výboru  
Šiškova 1227/7      Štíbrova 1221/2   
182 00 Praha 8 – Kobylisy      182 00 Praha 8 – Kobylisy 
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