
03 Proč neodejdete, když jste tu dle soudu nelegálně?
Soud rozhodl pouze o tom, že SŽDC má právo Kliniku vyklidit. Vyklizení nenařídil 
soud, ale SŽDC. Pokud SŽDC Kliniku 10.1.2019 vyklidí, tak dům bude mnoho dalších 
měsíců prázdný, protože stavební řízení je přerušeno do konce května 2019 kvůli 
majetkoprávním sporům se sousedy. Možná ale k žádné rekonstrukci nakonec 
nedojde, protože je to jen záminka k vyklizení Kliniky, tak jako to bylo u vily Milada, 
která přes sliby rekonstrukce již 10 let od vyklizení chátrá. Jako občané*ky stojíme 
především před politickou otázkou - jak využít dům ve veřejném vlastnictví. Buď 
zde může nadále bezplatně fungovat sociální a kulturní centrum Klinika sloužící 
stovkám lidí nebo zde vznikne nevýhodný projekt SŽDC za 50 milionů. Proto se Kliniky 
nevzdáváme ani za cenu občanské neposlušnosti. Ta se uplatňovala v historii vždy, 
když něco bylo legitimní, ale ne legální - například volební právo, osmihodinová 
pracovní doba či svoboda projevu. Zároveň se dlouhodobě snažíme o legalizaci 
centra, dohodu se SŽDC a vedením města, které je pokračování Kliniky nakloněno a  
vyslovilo se proti vyklizení. Na Klinice navíc přebývají lidé, kteří nemají kam jít.

04 Osquattujete mi byt?
Squattují se pouze budovy dlouhodobě 
prázdné a to z důvodu bytové nouze 
či potřeby nekomerčního prostoru ve 
městě. Majitel má povinnost se o svůj 
dům starat - v ČR je možné vyvlastnit 
dům, který 10 let chátrá. V Nizozemí bylo 
desítky let legální obsadit dům, který byl 
rok nevyužívaný.  Klinika je navíc dům 
ve veřejném vlastnictví a o jeho využití 
by tak měli rozhodovat občané*ky. 
Squattům je umožněno fungovat v 
mnoha městech, protože jsou schopny 
samosprávně oživit domy a přináší 
obyvatelům kulturní a sociální zázemí. 

05 Proč si něco nekoupíte?
Podobný objekt by stál desítky milionů 
korun či desítky tisíc na nájemném 
každý měsíc. Poté by nemohlo 
centrum fungovat nadále bezplatně. 
Klinika chce zároveň upozorňovat 
na problematiku prázdných domů a 
narušovat tržní logiku zisku, kdy město 
může využívat jen ten, kdo na to má 
peníze. V Praze je 7 000 prázdných 
domů - my chceme, aby alespoň 
jeden z nich fungoval jako nekomerční 
sociální a kulturní centrum.
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01 Jak vznikla Klinika a proč má končit?
Klinika vznikla v roce 2014 obsazením 5 let chátrajícího domu bývalé plicní kliniky 
na Žižkově. Kolektiv Kliniky budovu ve vlastnictví státu vyklidil od hromad odpadků 
a zprovoznil pro veřejné akce. Po pár dnech Kliniku vyklidila policie. Po veřejném 
tlaku byl dům kolektivu svěřen k užívání. Stát se ovšem po roce úspěšného fungování 
centra (přednášky, jazykové kurzy, koncerty, dětský koutek, komunitní zahrada...) 
rozhodl smlouvu neprodloužit - prý kvůli kolaudaci budovy na jiné využití. Nakonec 
se ale ukázalo, že žádná kolaudace ani neexistuje. Šlo o to se Kliniky zbavit, protože 
byla politicky nepohodlná (sbírka pro uprchlíky, kritika politiků u moci apod). Poté 
přišla taktika zbavit se Kliniky změnou majitele a její rekonstrukcí - o Kliniku měla 
nejdříve zájem Generální inspekce bezpečnostních sborů, později Ministerstvo práce 
a sociálních věcí - oba záměry se ale ukázaly jako účelové a sešlo z nich. Přestože 
měl v roce 2017 o Kliniku zájem Magistrát hl.m. Prahy, tak byla převedena na Správu 
železniční a dopravní cesty (SŽDC), která zde chce vybudovat kanceláře.
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02 Proč je přestavba Kliniky na kanceláře SŽDC nesmysl?
Účelovost přestavby ukazuje fakt, že se projekt několikrát měnil. O převod 
žádalo SŽDC kvůli přestavbě na zdravotnické zařízení. Poté přišlo s tím, že 
potřebuje prostory pro geodetické oddělení, kterému prý nestačí současné 
kanceláře (963 m2). Současný projekt ovšem počítá s menšími prostory pro 
geodety (687 m2 kanceláří) a tak nenaplňuje ani základní záměr SŽDC. Část 
objektu je totiž nově věnována ordinacím, aby se nemusel měnit  územní plán z 
občanské vybavenosti na administrativu. Rekonstrukce, která má stát občany 
cca 50 milionů, nedává smysl ani ekonomicky - nedoporučuje ji ani nezávislý 
realitní makléř. SŽDC zároveň dle vlastního vyjádření nemá a nikdy neměla 
ekonomickou rozvahu celého projektu a ani nezvážila alternativní řešení. 
Současné vedení SŽDC nám v listopadu 2018 neoficiálně přiznalo, že projekt  
zděděný po bývalém vedení, je nevýhodný a svolilo k jednání o převzetí 
Kliniky městem. Přestože jsme získali*y podporu vedení města, které chce o 
převzetí Kliniky jednat, tak se SŽDC náhle rozhodla k vyklizení objektu.


