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V y ř í z e n í  ž á d o s t i  o  p o s k y t n u t í  i n f o r m a c e   
 
Dne 28.01.2021 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační doručena Vaše žádost o 
poskytnutí informace ve věci informace o pomníku W. Churchilla a revitalizace parku podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti 
Vám sdělujeme následující: 
 
K bodu 1 Vaší žádosti: 
- socha byla odhalena 17. 11. 1999, za českou stranu se zúčastnil předseda vlády V. Klaus, 

starosta Prahy 3 M. Český, za britskou M. Thatcherová a vnuk W. Churchilla, pan Rupert 
Soames, 

 
K bodu 2 a 3 Vaší žádosti: 
- k těmto bodům Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme Technickou zprávu o úpravě zeleně na 

Churchillově náměstí, 
 
K bodu 4 Vaší žádosti: 
- na revitalizaci náměstí a umístění sochy byla vypsaná architektonická soutěž, 
 
K bodu 5 Vaší žádosti: 
- stavba pomníku se řešila společně Ministerstvem zahraničí ČR a Britským velvyslanectvím v 

Praze a Českým velvyslanectvím v Londýně. Do umístění sochy nikdo nezasahoval, byla 
umístěna podle architektonické soutěže,  

 
K bodu 6 Vaší žádosti: 
- postavení pomníku a architektonickou soutěž na umístění sochy a podobu parku inicializoval 

tehdejší starosta Tomáš Mikeska, 
 
K bodu 7 Vaší žádosti: 
- projekt v hodnotě cca 3 milionů korun z části financovala Komerční banka, zbytek byl financován 

Nadačním Spolkem pro postavení pomníku Winstona Churchilla. Nadace tak realizovala záměr, 
který byl veřejně deklarován v roce 1996 při položení základního kamene sochy.  
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https://www.idnes.cz/praha/zpravy/socha-winstona-churchilla-na-prazskem-
zizkove.A130308_133227_praha-zpravy_sfo   
 
Revitalizaci parku hradila MČ Praha 3. Náklady na park činily okolo 6,7 milionu Kč. 
 
 
 
Pro upřesnění uvádíme, že se odhalení (poklepání) na základní kámen nezúčastnil V. Klaus, na základní 
kámen poklepal za vládu ministr zahraničí Josef Zieleniec. Ceremoniál poklepání na základní kámen se 
uskutečnil na vydlážděném místě, kde za komunistického režimu stála socha Antonína Zápotockého. 
Následně MČ Praha 3 vyhlásila oficiální architektonickou soutěž na úpravu tehdy nevzhledného a 
zanedbaného náměstí s požadavkem vhodného umístění sochy W. Churchilla. V porotě byli jen 
odborníci, předsedkyní poroty byla známá architektka prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková (zvána 
první dáma české architektury). Porota vybírala ze šesti návrhů. Náměstí následně bylo revitalizováno 
MČ Praha 3 přesně podle vítězného návrhu, vysadilo se 21 stromů. S umístěním sochy nebyl spokojen 
prezident Václav Havel, dle jeho názoru neměl být W. Churchill obrácen zády ku Praze. 
 
 

Ing. Mgr. Jonáš Merta 
                             vedoucí odboru organizačního 
 
 
Příloha: Technicka zprava - nam. Churchilla 
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