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Věc: Usedlost Cibulka 

 

 

Vážený pane starosto,  

 

 dovolte nám připomenout neblahý stav jedné z nejvýznamnějších památek Prahy 5.  

 

 Opakovaně se na nás obracejí naši členové i další obyvatelé Prahy 5 s dotazy, co Klub 

Za starou Prahu dělá pro záchranu usedlosti Cibulka v Košířích. Jak je Vám jistě známo, 

jedná se o architektonicky nejkvalitnější areál svého druhu na území Prahy, upravený na sídlo 

pasovského knížete-biskupa Leopolda Josefa Thun-Hohensteina po roce 1817. Jeho 

historická, umělecká a architektonická hodnota je penězi nevyjádřitelná, což bohužel 

současný vlastník ignoruje. 

 

Dnes je tento významný památkový areál ve vlastnictví dr. Vaníčka, který ale o plnění 

svých zákonných povinností při údržbě památky jeví pramalý zájem. Jak jistě také víte, celý 

areál je postupně majitelovým nezájmem proměňován v ruinu. V poslední době se destrukce 

zpomalila pobytem skupiny squoterů, pobývajících v objektech se souhlasem vlastníka. 

Takové řešení je ovšem provizorní, záchranu objektu to nezastaví. Navíc podle našich 

informací vlastník tyto dočasné obyvatele nyní z objektu vypovídá. Lze se tedy oprávněn 

domnívat, že i přes opakované výzvy Vašeho úřadu i Odboru památkové péče Magistrátu hl 

m. Prahy a přes pokuty, které jsou mu udělovány, majitel směřuje k destrukci a následné 

spekulativní demolici areálu. 

 

Obracíme se na Vás, vážený pane starosto, s výzvou, aby městská část Praha 5 

neprodleně konala všechny kroky, které jí umožňují zákony. Podle našeho přesvědčení je již 

nezbytné zbavit vlastníka jeho vlastnického práva, pokud nechcete nečinně přihlížet 

závažnému ochuzení kulturního bohatství Prahy 5. Navrhujeme Vám využít k tomu institutu 

vyvlastnění a následně objekty upravit k veřejným účelům. Návrhů tohoto druhu již byla 



z různých míst přednesena řada, kupř. obyvatelé přilehlých domů volají po komunitním 

centru, mateřské školce nebo podobném využití. 

 

Klub Za starou Prahu Vám nabízí odbornou spolupráci ve všech krocích, které se 

k záchraně usedlosti Cibulka rozhodnete vykonat. 

 

  

 

 

 S pozdravem 

 

 

Ing. arch. Jan Bárta, v. r.    PhDr. Kateřina Bečková, v. r. 
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