
form. rev. 14.1.2020 JKl 

mail: spolek@krasnekobylisy.cz

 
 
  
                                                                                      
 
     Vážený pane Jäger,  

 

obracíme se na Vás jako na vysoce postaveného 

Měli jsme možnost seznámit se s
Market v sídlišti Ďáblice na území Prahy 8
projektu musíme otevřeně projevit své 

Nová budova se bude nacházet na 
je hodnocen odbornou i laickou veřejností na nejpřednějším místě v
vzniklo na počátku 70. let minulého století, projekt tomu samozřejmě předcházel. Jeho tvůrci 
dokázali i v době tehdejších omezení vytvořit 
úroveň dodnes sklízí uznání, a prosadit jeho uskutečnění. Budiž 
stavba se sem nehodí. Toto hodnocení se opírá o nespočetné 

Předpokládáme, že dosavadní stav je Vám alespoň rámcově známý
přikládáme. Na daném místě se 
kina. Budova byla architektonicky 
hmotu s bohatě členěnou fasádou s
s protilehlým kulturním domem tvořila reprezentativní prvek centrálního prostranství sídliště; 
vizuální dojem byl podpořen vyvýšeným umístěním na terase s
předpolí doplňovala stromová výsadba
prostory byly obohaceny výzdobou 
započaly demoliční práce na budově samotné.

Navržená stavba prodejního objektu postrádá 
podstatně větší půdorysnou plochu, 
fádně tvarovanou hmotu bez invence, do níž byly zřejmě přejaty prvky standardizovaného 
designu stavby provinčního charakteru, kter
zde naopak působí až příliš jednoduše 

Tristní je pro nás samozřejmě i zjištění, že odpovědní městští úředníci vydali souh
k projektu snižujícímu urbanistickou kulturu prostředí a politické vedení jim v
nedokázalo zabránit. Svůj názor ovšem 

Je na místě, abychom nyní vysvětlili, že spolek Krásné Kobylisy je občanské sdružení, které 
dlouhodobě sleduje dění na sídlišt
odezva je rovněž aktivní. V
podpisů, což je více než polovina místních 
důvěry a  
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vysoce postaveného představitele ve vedení koncernu REWE.

seznámit se s celkovou podobou nové budovy obchodního řetězce Penny
sídlišti Ďáblice na území Prahy 8, Česká republika. K navrženému provedení 

projevit své rozčarování a nesouhlas.   

se bude nacházet na prestižním prostranství rozsáhlého sídlištního útvaru, který 
je hodnocen odbornou i laickou veřejností na nejpřednějším místě v celém státě. Sídliště 
vzniklo na počátku 70. let minulého století, projekt tomu samozřejmě předcházel. Jeho tvůrci 

době tehdejších omezení vytvořit velkorysý architektonický návrh, 
dodnes sklízí uznání, a prosadit jeho uskutečnění. Budiž naplno řečeno, že navržená 

Toto hodnocení se opírá o nespočetné rozhovory s našimi spoluobč

Předpokládáme, že dosavadní stav je Vám alespoň rámcově známý; snímek pro ilustraci 
se dosud nachází stavba v době svého vzniku velmi moderního 

architektonicky mimořádně nadčasově ztvárněna, vytvář
bohatě členěnou fasádou s velkoformátovým travertinovým obkladem. Spolu 

kulturním domem tvořila reprezentativní prvek centrálního prostranství sídliště; 
vizuální dojem byl podpořen vyvýšeným umístěním na terase s balustrádou, přičemž prostor 

stromová výsadba. Ta už je t.č. k nevoli obyvatel vykácena. 
prostory byly obohaceny výzdobou díly výtvarného umění – vše je zničeno. 
započaly demoliční práce na budově samotné. 

prodejního objektu postrádá nezbytné znaky architektonické tvorby. Zabírá 
podstatně větší půdorysnou plochu, potlačuje dynamické výškové odstupňování. Jedná se o 

ě tvarovanou hmotu bez invence, do níž byly zřejmě přejaty prvky standardizovaného 
provinčního charakteru, která však vůbec neodpovídá zástavb

až příliš jednoduše a znamená několik kroků zpět oproti dosavadní úrovni.

Tristní je pro nás samozřejmě i zjištění, že odpovědní městští úředníci vydali souh
snižujícímu urbanistickou kulturu prostředí a politické vedení jim v

nedokázalo zabránit. Svůj názor ovšem dáme i zde patřičně najevo.     

vysvětlili, že spolek Krásné Kobylisy je občanské sdružení, které 
sídlišti Ďáblice a obhajuje společný zájem jeho obyvatel

odezva je rovněž aktivní. V jiném případě jsme na petičních listinách soustředili 7000 
polovina místních dospělých obyvatel sídliště; spolek požívá veřejné 
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koncernu REWE.  

podobou nové budovy obchodního řetězce Penny 
avrženému provedení podle 

prestižním prostranství rozsáhlého sídlištního útvaru, který 
celém státě. Sídliště 

vzniklo na počátku 70. let minulého století, projekt tomu samozřejmě předcházel. Jeho tvůrci 
velkorysý architektonický návrh, jehož vysoká 

řečeno, že navržená 
našimi spoluobčany. 

; snímek pro ilustraci 
době svého vzniku velmi moderního 

nadčasově ztvárněna, vytvářela kultivovanou 
velkoformátovým travertinovým obkladem. Spolu 

kulturním domem tvořila reprezentativní prvek centrálního prostranství sídliště; 
dou, přičemž prostor 

nevoli obyvatel vykácena. Vnitřní 
vše je zničeno. Právě tak již 

architektonické tvorby. Zabírá 
dynamické výškové odstupňování. Jedná se o 

ě tvarovanou hmotu bez invence, do níž byly zřejmě přejaty prvky standardizovaného 
zástavbě velkoměsta; 

několik kroků zpět oproti dosavadní úrovni. 

Tristní je pro nás samozřejmě i zjištění, že odpovědní městští úředníci vydali souhlas 
snižujícímu urbanistickou kulturu prostředí a politické vedení jim v tom 

vysvětlili, že spolek Krásné Kobylisy je občanské sdružení, které 
Ďáblice a obhajuje společný zájem jeho obyvatel; jejich 

jiném případě jsme na petičních listinách soustředili 7000 
; spolek požívá veřejné 



form. rev. 14.1.2020 JKl 

 

 

 

 

má potřebný mandát. Současná omezení daná epidemiologickou situací ovšem nyní nedávají 
příležitost k šíře založeným akcím. 

Bourání budovy kina již započalo. Chceme Vás však jako vůdčí osobnost vyzvat, abyste ve 
vedení silné a známé obchodní skupiny ještě přehodnotili projekt navrhované budovy a 
nechali její podobu uvést na vyšší ambiciózní úroveň. Namístě je také obnova zelených prvků 
oživujících bezprostřední životní prostředí. Věřte prosím, že takový čin by zdejší veřejnost 
přijala s velkým uznáním.       

Příprava k likvidaci stavby zahájená v posledních dnech vzbudila rovněž pozornost tisku. 
Mluvčí Vaší české společnosti veřejně vyjádřil slib, že architektonický návrh bude připraven 
tak, aby nový objekt zapadl do okolního prostředí. Znamená to ovšem úpravu projektu. 
Přistoupíte-li k takovému více než žádoucímu kroku, s maximálním zájmem nabízíme 
součinnost při práci na úspěšném výsledku společného cíle v podobě zdařilého stavebního 
díla.   

 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 
 
                                                                                        Jana Rozmarová 
 
                                                                                      předsedkyně spolku 
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