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Vážený pane řediteli,
jsme asociace, která pomáhá bezplatně občanským sdružením v jejich boji za zachování kulturního
dědictví v jejich okolí – odborně, právně, případně medializací sporných kauz. V drtivé většině jde
o případy pochybení státní památkové péče, která bohužel často podléhá v našem prostředí korupčním tlakům. Našimi nejznámějšími kauzami je boj za kvalitní rekonstrukci Karlova mostu a o
záchranu lázní Kyselka.
Po vyčerpání všech dostupných prostředků se na Vás obracíme v kauze zámku Liblín (dnes využívaném jako léčebna), která již probíhá po několik let. V zámeckém areálu je před realizací novostavba, která řeší technické vybavení léčebny. Novostavba je umístěná v parku v bezprostřední blízkosti fasády zámku, takže brutálně ničí základní hodnotu areálu, ačkoli je možno přístavbu řešit
v jiném místě, bez zničení kulturní památky. Sama památková péče se od koncepce přístavby distancuje. To nemění nic na situaci, že, bohužel, pochybení vzniklo vinou nekvalifikovaných vyjádření jejích pracovníků. Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav se odvolávají na skutečnost, že vyjádření památkové péče neměla povinné úřední náležitosti – např. stanoviska NPÚ byla
předána prostřednictvím e-mailů, případně bez náležitých podpisů zodpovědných pracovníků NPÚ.
Ministerstvo kultury sděluje, že byla učiněna systémová opatření, která by měla zabránit opakování
podobných případů – nicméně případ odložilo a zničení památky se neodvratně blíží.
Vybrali jsme případ liblínského zámeckého areálu z mnohých, kterými se zabýváme, protože pochybení památkové péče je tak jednoduše průkazné, že je není nutné je prokazovat z odborného
hlediska. Pochopí ho na první pohled každý laik. Obracíme se na Vás především proto, že tato situace není ojedinělá. Jenom v Praze registrujeme cca 30 občanských sdružení, která se na nás obracejí
se žádostí o pomoc.
Všechny tyto kauzy mají jedno společné – občané všemi dostupnými prostředky brání hodnoty svého prostředí proti developerům, kteří je necitlivě ničí – bohužel s podporou ze strany památkové
péče, která není schopná odolávat jejich tlakům a často postrádá i odpovídající odbornost. Nejde
zdaleka jen o estetické problémy - památky a kvalita městského prostředí má nesmírný společenský
dopad – může poskytovat existenciální podporu nebo vyvolávat chaos a z něho vyplývající stres.
Zdánlivě jde o hodnoty nepostižitelné běžnými prostředky, neměřitelné. Není tomu tak: můžeme žít
v harmonickém prostředí, které stimuluje soudržnost, pospolitost, spolupráci – nebo v chaosu, který
vede k odcizení, lhostejnosti, stresu a rozpadu soudržnosti společnosti.
Na závěr chceme upozornit na nutnost jasného řešení odpovědnosti úředníků za škody, které svým
pochybením způsobí. Pokud chceme zabránit škodě v případě již projednané dokumentace, narazíme pravidelně na oprávněné nároky developerů za škody, způsobené zmařenými náklady na projekt
– případně na zakoupení parcely nebo nemovitosti. V takovém situaci má v našem právním systému
bohužel přednost nárok developera před veřejným zájmem. Kulturní hodnoty, které jsou majetkem
nás všech, jsou pravidelně obětovány nárokům jednotlivce. Skutečný viník postižen není. Za všechDopis Kanceláři prezidenta republiky k novostavbě před zámkem v Liblíně
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ny uvádíme stále nedořešený případ tzv. Kozákova domu na rohu Opletalovy a Václavského náměstí.
V případě nejasností jsme připraveni podat další vysvětlení a materiály.Věříme, že pochopíte obecnou závažnost tohoto problému a děkujeme Vám za vyřízení a případnou pomoc.
Hezký den.
V Praze 5. 6. 2014
Za ASORKD:
Pavel P. Ries
Prezident asociace
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ASORKD – asociace pro ochranu kulturního dědictví ČR
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