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Demolice hrozí, ale město se může opět odvolat 
 

Tiskové prohlášení k vydání územního rozhodnutí pro tzv. Květinový dům  

na Václavském náměstí 

 

 Od roku 2010 sleduje pražská veřejnost se znepokojením snahu jednoho pražského 

investora o demolici historického domu na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice 

(Václavské náměstí 47, Nové Město čp. 1601). Novorenesanční dům, dnes ve zdařilé 

přestavbě z roku 1922 představující elegantní syntézu pozdního kubismu a novoklasicismu, 

má být zbořen ve prospěch administrativně-obchodní novostavby, kterou investor nazývá 

Květinovým domem. Historický objekt není památkově chráněn, je však součástí pražské 

památkové rezervace, která podle příslušné vládní vyhlášky chrání budovy, které vykazují 

alespoň dílčí urbanistické, nebo architektonické hodnoty. Přesto vydal odbor památkové péče 

pražského magistrátu v roce 2010 bezprecedentní kladné stanovisko k demolici, čímž se nejen 

zpronevěřil svému poslání, ale zavdal podnět ke kauze, která probíhá již sedmým rokem. 

Během té doby byly k věci zorganizovány dvě petice, pět demonstrací, veřejné slyšení 

v Senátu, natočeny dva díly pořadu Reportéři ČT, vydán nález ombudsmana ČR, napsána 

řada článků v médiích i v odborném tisku apod. 

 Na základě petice občanů rozhodla v září 2013 Rada hl. m. Prahy, že se město jako 

účastník územního řízení ze zákona odvolá proti územnímu rozhodnutí ve prospěch stavby 

Květinového domu, které právě tehdy vydal odbor výstavby Prahy 1. Toto územní rozhodnutí 

pak bylo v létě roku 2016 skutečně zrušeno. V současné chvíli bylo vydáno územní 

rozhodnutí k nezměněnému projektu znovu a Klub Za starou Prahu požádal pražskou 

primátorku Adrianu Krnáčovou, její náměstkyni pro územní rozvoj Petru Kolínskou a 

radního pro kulturu Jana Wolfa, aby dostáli slibu svých předchůdců danému pražské 

veřejnosti a iniciovali proti nyní vydanému dosud nepravomocnému územnímu 

rozhodnutí nové odvolání. 

 Demolice historického zdravého domu totiž popírá smysl statutu památkové rezervace 

a může zavdat podnět k dalším demolicím v historickém centru i k nevratnému poškození 

jeho hodnot. 
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