
Ministerstvu kultury ČR 
PETICE „ZA PROHLÁŠENÍ KOSTELA PANNY MARIE 

KRÁLOVNY MÍRU NA LHOTCE KULTURNÍ PAMÁTKOU“ 
 

 
My níže podepsaní občané České republiky 
- podporujeme prohlášení kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce se zahradou a unikátní 
křížovou cestou sochaře K. Stádníka kulturní památkou, 
- protestujeme proti devastaci této nejvýznamnější historické stavební památky Lhotky 
bezohledným projektem ŘKF spočívajícím v obestavění kostela moderními přístavbami, 
gabionovou klecovou stěnou podél ulice Mariánská, nevkusným "ikono-billboardem" v průčelí a 
prosklenými megalomanskými prostory majícími vizáž haly dopravní stavby,  
- v neposlední řadě protestujeme proti likvidaci veškeré zeleně této zelené oázy. 
  
Ve snaze zabránit nevratnému poškození estetického, pohledového, urbanistického významu 
unikátní sakrální stavby z r. 1937 v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se 
obracíme na Ministerstvo kultury ČR ve věci veřejného zájmu záchrany této nemovité památky s 
unikátním souborem plastik křížové cesty z dílny sochaře K. Stádníka. 
 
 

My níže podepsaní občané žádáme, aby Ministerstvo kultury ČR:  
 

1) Zahájilo bezodkladně řízení o prohlášení kostela Panny Marie Královny míru na Lhotce vč. 
zahrady kostela a vč.  souboru plastik křížové cesty K. Stádníka kulturní památkou  

 

2) Zajistilo ochranu této památky před devastací stavebním záměrem ŘKF na Lhotce.  
Své požadavky odůvodňujeme takto: 

a) Lhotka je opomíjenou čtvrtí Prahy 4, na rozdíl od ostatních částí MČP4 má registrovánu jedinou 
památku, a to drobné architektury (kaplička sv. Petra a Pavla). Prohlášením 
konstruktivistického/neoklasicistního kostela Panny Marie Královny míru památkou dojde k 
podpoře sounáležitosti rezidentů se svým domovem, současně k podpoře uchování a rozvoje 
kulturního dědictví pro současné i budoucí generace  

b) Sakrální stavby jsou významnou složkou kulturního dědictví našeho národa, nikoli toliko 
vlastnictvím katolické církve. 

c) Sakrální stavby mají sloužit náboženským účelům nikoli uspokojování bytových a parkovacích 
potřeb duchovních. 

d) Odmítáme arogantní a přezíravý přístup vedení Římskokatolické farnosti Lhotka k oprávněným 
zájmům sousedů i nás všech, obyvatel Prahy, kteří sdílíme společné kulturní a přírodní dědictví a 
máme zájem na jeho zachování pro budoucí generace.  

e) Zeleň kostelní zahrady je součástí původní architektonické kompozice a je neodmyslitelnou součástí 
celkové duchovní atmosféry sakrální stavby.  

f) Zeleň kostelní zahrady slouží nám všem, a to nejen svým nesporným výrazným pohledovým - 
estetickým působením ale i svou nenahraditelnou hygienickou funkcí. 

g) Odmítáme degradaci uličního prostoru Mariánské ulice obvodovou gabionovou zdí stejně jako 
ohrožení stromů v předpolí kostela budoucí kolizí do veřejného prostranství přesahujícího 
vykonzovalovaného bytu duchovního s velkoformátovou nevkusnou ikonou v průčelí. 

 

My, níže podepsaní členové petičního výboru, pověřujeme ing. Marii Jelínkovou, aby nás zastupovala ve 
styku s Ministerstvem kultury ČR. 

V Praze dne 1. dubna 2021 
Petiční výbor ve složení:  
Barbora Hrzánová, Voršilská 4, Praha 1 
Monika Jiráčková, Ve Lhotce 43, Praha 4 
Mgr. Filip Outrata, Panuškova 9, Praha 4 
Ing. Marie Jelínková, Hudečkova 12, Praha 4, zastupitelka MČP4 
 
adresa pro doručování: Ing. Marie Jelínková, Hudečkova 12, Praha 4, 140 00 



Ministerstvu kultury České republiky 
PETICE „ZA PROHLÁŠENÍ KOSTELA PANNY MARIE 

KRÁLOVNY MÍRU NA LHOTCE KULTURNÍ PAMÁTKOU" 
ze 1. 4. 2021 

více informací k historii kostela a záměru ŘKF na devastaci architektonické, kulturní a přírodní 

hodnoty kostela naleznete na http://pankrackaspolecnost.cz 

 
Prohlašuji, že jsem se řádně seznámil s obsahem petice „ZA PROHLÁŠENÍ KOSTELA PANNY 
MARIE KRÁLOVNY MÍRU NA LHOTCE KULTURNÍ PAMÁTKOU “ 
a svým podpisem ji podporuji.  

Petiční podpisový arch  
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(*) V případě zájmu o informování o průběhu vyřízení petice vyplňte prosím e-mailovou adresu. 
Děkujeme Vám za podporu! 


