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téma: Proměna Vítězného náměstí 
kdy: 26. 11. 2012, 20:00 
kde: Kavárna POTRVÁ, Srbská 2, Praha 6 

V okolí Vítězného náměstí (Kulaťáku), přirozeného centra Prahy 6, se plánuje výstavba 
několika nových budov, převážně administrativního určení. Podle zveřejněných plánů se zdá 
jasné, že se tvář tohoto místa v příštích letech může radikálně proměnit. V připravovaném díle 
diskusního pořadu Národu hrobě se zaměříme na toto významné lokální téma, které se 
pokusíme nahlédnout z co nejvíce úhlů pohledu (architektura, urbanismus, historie, politika). 
Jakožto místní obyvatele cítíme povinnost se touto záležitostí podrobněji zabývat a vytvořit 
podmínky pro diskuzi odborníků i občanů. 

 

Témata, o kterých budeme diskutovat: 
 
Jakou funkci budou plánované novostavby v okolí Vítězného náměstí plnit? Přispějí tyto 
budovy k rozvoji a oživení lokality? Co Praha 6 získá a o co naopak v důsledku výstavby 
přijde? Budou stavby, umístěné v centru městské čtvrti, alespoň částečně sloužit veřejnosti?  

Jakým způsobem se tyto velké zakázky na Praze 6 schvalují a jakou roli mají v tomto 
schvalovacím procesu řadoví občané? 

Jaká je architektonická kvalita plánovaných budov a jakým způsobem zapadají do širší 
urbanistické situace místa? Rozvíjejí historické koncepce architektů, kteří v minulosti 
vytvářeli Vítězné náměstí a jeho okolí? Jakým způsobem je navržen veřejný prostor a jak je 
zajištěna průchodnost území? 



Partneři projektu:  

 Jak bude ve změněném území řešena automobilová i hromadná doprava a parkování? Je 
v projektech počítáno se zvýšenou zátěží, kterou na infrastrukturu nové stavby kladou? 

 

Národ v hrobě! 
vivisekce české kultury 
 
Kultura potrvá o.p.s. a Kavárna POTRVÁ Vás zvou na pitevní večer, zaměřený na 
problematická a kontroverzní témata české kultury. Přibližně jednou měsíčně budeme 
společně s našimi hosty rozdírat rány naší společnosti. Primárním cílem ovšem nebude 
záchrana pacienta, ale výzkum za účelem získávání a porovnávání informací. 

Nehodláme nikoho plácat po zádech. Nebudeme ale zároveň ani rozdávat herdy do zad. Rádi 
bychom se na problémy kolem nás podívali s nadhledem a s jistou dávkou zdravé lhostejnosti. 
Chceme v debatách docílit odstupu japonského historika, který píše dizertaci o investiturních 
sporech ve Svaté říši římské. Snad se nám tak podaří nepodlehnout stereotypům ve vnímání 
některých otázek a přinést co nejvíce svěžích pohledů na svět, ve kterém se pokoušíme žít. 

Na Vaši účast se těší 

Vojtěch Poláček 
ředitel Kultura potrvá o.p.s. 

a 

Petr Vácha 
majitel Kavárny POTRVÁ 
 


