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Několik let připravovaný pomník svě-
toznámého fyzika Nikoly Tesly bude
hotový letos. Exkluzivním partne-
rem Prahy 6 při realizaci projektu se
stala Česká spořitelna a.s. Na projekt
přispěla částkou 2,5 miliony korun. 

Bronzový pomník postupně vzniká
v soukromém ateliéru v Brně. Jeho
autory jsou akademický sochař Stefan
Milko a ing. architekt Jiří Trojan. 

„Pomník bude umístěn v zeleném
pásu ulice Nikoly Tesly ve stejno -

jmenném parku. Už byl vybudován
betonový základ pro pomník, mlatové
cestičky a slavnostní venkovní osvět-
lení třemi zemními reflektory. Vlastní
bronzová plastika by měla být do par -
ku dopravena a slavnostně osazena
v po lovině srpna,“ řekl Adam Halmo-
ši, mluvčí městské části Praha 6. 

Motivem pomníku je stylizovaný
„výboj“, tedy elektrický výboj jako
hyb ná síla a základní kámen Teslo-
vých vynálezů a jako nástroj jeho pro-
slulých prezentací, kdy mu byly teh-
dejší veřejností přisuzovány až nad-
přirozené schopnosti. Základní kámen
pomníku byl položen v listopadu 2006
u příležitosti 150. výročí narození
Nikoly Tesly. 

Nikola Tesla (1856 až 1943) sestro-
jil a patentoval četné elektrické stroje
a přístroje, například elektrický motor
na střídavý proud a takzvaný Teslův
transformátor, zdroj vysokého střída-
vého napětí o vysokém kmitočtu. By -
la po něm pojmenována jednotka
magnetické indukce. V letech 1936 až
37 pobýval Tesla v tehdejším Česko-

slovensku. Prezident Edvard Beneš
mu udělil Řád bílého lva 1. třídy. Zís-
kal také čestný doktorát věd na Čes-
kém vysokém učení technickém
v Praze. 

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Bronzový pomník autorů Stefan Mil-
kova a Jiřího Trojana bude po dokon-
čení symbolizovat elektrický výboj.

Projekt bytového domu s malome-
trážními byty v Rakovnické ulici v Ru -
zyni se proměnil tak, aby odpovídal
charakteru okolní zástavby. 

„Původní projekt představoval
jednu velkou souvislou hmotu. Proto
došlo k redukci objemu a úpravě pro-
jektu do stávající podoby,“ sdělil
místostarosta Štěpán Stupčuk, odpo-
vědný za správu majetku městské
části. Nový návrh zohledňuje urbaniz-
mus území a rozměrově odpovídá
stavbám v jeho okolí. 

Stavbu bytového domu bude reali-
zovat Praha 6 prostřednictvím své
správcovské firmy SNEO a.s., jeho
dokončení se plánuje v příštím roce.
Byty budou určeny pro seniory a mla -
dé rodiny.

„Chceme rozvíjet fond sociálního
bydlení tak, abychom byli schopni
integrovat a pomáhat účinně našim
seniorům. Ale na druhé straně tak,
abychom byli schopni naplňovat legi-
timní potřeby bydlení některých mla-
dých rodin,“ doplnil Stupčuk.  

Navrhovaný bytový dům by měl
nabídnout cca 78 malometrážních bytů
o velikosti 1+kk a 2+kk. Objekty
budou mít dvě podlaží, která výškou
nepřesahují okolní objekty, a podzem-
ní garáž s 60 parkovacími místy. 

Proti stavbě, která je v souladu
s územním plánem a má již kladná
vyjádření všech dotčených orgánů,
protestovali během prosincového
zastupitelstva někteří místní obyvate-
lé. Podle nich se stavba nehodí do

místní zástavby a lokalita podle nich
není vhodná pro zamýšlený záměr.
Stavbu označili za monstrózní, obávali
se také, že sníží cenu okolních nemo-
vitostí. Námitky občanů vyjasnil pří-

tomný architekt stavby. Lidé nesou-
hlasili též s výstavbou protihlukové
stěny u železniční dráhy. O její pří-
padné výstavbě ale rozhodnou až
akustické studie. 

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Obecní dům nabídne ubytování seniorům a mladým rodinám. Vizualizace Sneo a.s.


