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V Praze, 7. srpna 2017
Věc: Urgence odpovědi na dopis č.j. MKCRP00CQW08 ze dne 6. 6. 2017
Vážený pane ministře,
7. června jsme předali na podatelnu Ministerstva kultury dopis s naléhavou žádostí o revizi architektonického ztvárnění „Květinového domu“, který má nahradit zdemolovaný Kozákův dům. Svou
žádost jsme doplnili rozborem urbanistické koncepce Václavského náměstí, která navázala ve své
části kolem sousoší sv. Václava na geniální regulativ arch. Josefa Hlávky, který posiloval dominantní postavení Musea jednoduchou siluetou i střízlivými fasádami horní části náměstí. Prosazením umístit sousoší sv. Václava na horní část náměstí, vytvořil arch, Hlávka (aniž by si to zřejmě
uvědomil) z této části náměstí kultovní národní místo. Kozákův dům měl především urbanistickou
hodnotu, které „Květinový dům“ nedosahuje a Hlávkovu koncepci ruší.
Na naši žádost jsme dosud neobdrželi žádnou odpověď. Žádáme Vás proto naléhavě, aby otázka definitivní podoby Květinového domu byla ověřena urbanistickým rozborem – zdůvodnění souhlasného stanoviska Magistrátu považujeme za nedostatečné. Odvoláváme se na dokument Ministerstva
místního rozvoje z r. 2014, Politika architektury a stavební kultury, kde je do konce roku
požadováno zpracování metodiky analýzy urbanistických i architektonických hodnot ve spolupráci
s Ministerstvem kultury – Téma 3 – začlenění staveb do prostředí, opatření 3.2.2. a 3.3.2. Domníváme se, že otázka hlavního náměstí naší metropole – jejího kultovního prostoru – je natolik významná, že by si tuto pozornost zasloužila.
Věříme, že zvážíte závažnost správného rozhodnutí a nedopustíte, aby ztráta Kozákova domu skončila poškozením prostoru náměstí.
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