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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE 

 

 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 

považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

 
MČ Praha 1 vnímá Program regenerace jako nástroj pro obnovu nejen památkového fondu MPR, ale i 

platformu či koncepční nástroj na obnovu prostředí rezervace – veřejných prostranství. Jestliže k opravě 

památek přispívá v rámci PPR celá řada subjektů, revitalizace veřejných je pouze v gesci samospráv - 

hlavního města a městských částí.  

 

MČ P1 je do procesu regenerace objektů a veřejných prostranství v rámci památkové rezervace zapojena od 

poloviny 90. let 20. století. V roce 1996 započalo čerpání finanční podpory na obnovu nemovitých 

kulturních památek z Programu, a již v roce 1997 začaly vznikat jako vůbec první v Praze i studie úprav 

veřejných prostranství, které nastartovaly proces, který znamenal významný posun v chápání využívání ulic 

a náměstí a významné zvýšení jejich estetické a užitné kvality.  

 

V rámci Programu regenerace bylo pro objekty na území MČ Praha 1 v letech 1996-2020 vyčerpáno zhruba 

58,3 mil. Kč, z čehož kolem 33 mil. Kč směřovalo do rekonstrukcí objektů ve svěřené péči městské části. Od 

roku 2012 čerpá MČ Praha 1 příspěvky z tohoto dotačního titulu nepřetržitě. Obnovou postupně prošly 

památky jako dům U Kutovců v Havelské ulici, novorenesanční fasáda činžovního domu Karoliny Světlé 17, 

palác Thurn-Taxisův v Letenské ulici, kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, kašna Terezka na Mariánském 

náměstí, nebo Bastion č. 8 na Hradčanech a mnoho dalších. V letošním roce byla realizována obnova a 

restaurování vnějšího pláště původně románského kostela sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně. Dále 

byla zahájena postupná rekonstrukce malostranské mostecké Juditiny věže opravou havarijního zdiva mezi 

branami věže. Věž je součástí národní kulturní památky Karlův most. V neposlední řadě je třeba 

připomenout náročnou rekonstrukci barokního domu v Truhlářské 1113/8 na Centrum pro děti, která byla 

zahájena v roce 2019 MČ Praha a pokračovala po celý rok 2020. Příspěvky z Programu regenerace byly 

čerpány na obnovu střešního pláště a krovu a na restaurování nově objevených barokních maleb v 1. patře 

této nemovité kulturní památky. Rekonstrukce bude dokončena v roce 2021. V roce 2020 Městská část Praha 

1 umožnila čerpání finančních prostředků i Kolegiátní kapitule Všech svatých na Hradě Pražském na 

restaurování interiéru presbytáře kostela Všech svatých na náměstí U sv. Jiří. Kostel je součástí národní 

kulturní památky Pražský hrad. 

 

MČ Praha 1 plní i roli distributora grantové podpory vlastníkům nemovitostí na území PPR formou Grantů 

na obnovu domovního fondu (pro rok 2020 alokováno 20 mil. Kč, přes 90% příjemců pochází z řad SVJ a 

bytových družstev) nebo Grantu na obnovu kulturního dědictví – drobné řemeslné prvky (pro rok 2020 

alokováno 0,5 mil. Kč). V rámci grantů je podporována i činnost nevýdělečných místních kulturních či 

sportovních institucí a spolková činnost občanů.  
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V rámci úprav veřejných prostranství bylo z rozpočtu MČ Praha 1 od sledovaného roku 2011 uvolněno cca 

245,5 mil. Kč. V roce 2020 proběhla ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy a.s. rekonstrukce Jungmannovy ulice, 

kde kromě obnovy uličních povrchů bylo vysazeno i několik nových stromů. Dále byla na podzim roku 2020 

dokončena realizace náročné opravy povrchů Betlémského náměstí výsadbou dvou nových vzrostlých 

stromů před Betlémskou kaplí a doplněn nový městský mobiliář. Na Anenské náměstí se na jaře roku 2020 

vrátila kompletně zrestaurovaná raně barokní kašna, která je rovněž evidována jako nemovitá kulturní 

památka a je ve správě Městské části Praha 1. V rámci Chodníkového programu byly letos ve spolupráci s 

TSK  hl. m. Prahy a.s. realizovány opravy vybraných částí chodníků v oblasti ulic Hradební – Dlouhá na 

Starém Městě.  

 

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

Na území Městské části Prahy 1 se k 1.12.2020 nachází 1 264  nemovitých kulturních památek zapsaných 

v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.  

 

Rozloha Pražské památkové rezervace (PPR) je 895 ha. Vzhledem k významu území historického jádra Prahy, 

podle platné právní úpravy městské památkové rezervace, došlo v roce 1981 k vytyčení jeho ochranného pásma, 

které se rozkládá na relativně velkém území města, tj. na 8 963 ha.  

 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

-měšťanský dům U Kundraticů, Hradčany-Praha 1, Pohořelec čp.112/ 24, ÚSKP 39697/1-973 

-palác Dům pážat pánů z Martinic, Hradčany-Praha 1, Kanovnická čp.69/ 3, ÚSKP 39639/1-935 

-měšťanský dům U tří andělů, Hradčany-Praha 1, Úvoz čp.163/ 18, ÚSKP 39752/1-1004 

-měšťanský dům U Voskářů, Malá Strana-Praha 1, Všehrdova čp. 438/ 13, ÚSKP 39472/1-830 

-nájemní dům, Malá Strana-Praha 1, čp.420, Vítězná 18, Újezd 14, ÚSKP 40931/1-1772 

-Dům uměleckého průmyslu, Nové Město-Praha 1, Národní čp.38/ 36, 

Charvátova čp.39/ 10, ÚSKP 39852/1-1064 

-palác Alfa, Nové Město-Praha 1, Václavské nám. čp.785/ 28, ÚSKP 44555/1-1137 

-palác městský Hrobčických, Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.401/ 20, 

Provaznická čp.401/ 7, ÚSKP 38468/1-196 

-palác městský Wimmerův, Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.402/ 18, 

Provaznická čp.402/ 5, ÚSKP 38470/1-197 

-měšťanský dům U Finků, Staré Město-Praha 1, Havelská čp.509/ 7, 

Michalská čp.509/ 10, ÚSKP 38588/1-269 

-městský dům U zlaté koruny, Staré Město-Praha 1, Železná čp.547/ 3, ÚSKP 38627/1-293 

-městský dům Sixtův, Staré Město-Praha 1, Celetná čp.553/ 2, ÚSKP 38637/1-299 

-dům U bílého vlka, Staré Město-Praha 1, čp.545, Kamzíková 3, Železná 5, ÚSKP 38625/1-292 

-dům U starých Šedivých, Staré Město-Praha 1, Bartolomějská čp.309/ 13, ÚSKP 44512/1-160 

-dům v komplexu Areálu Anežského kláštera, Staré Město-Praha 1, 

U Milosrdných čp.814/ 17, ÚSKP 11737/1-407 

 

Důvod havarijního stavu jednotlivých objektů ani doba trvání havarijního stavu se nesleduje. 

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

-měšťanský dům U Kundraticů, Hradčany-Praha 1, Pohořelec čp.112/ 24, ÚSKP 39697/1-973 

-palác Dům pážat pánů z Martinic, Hradčany-Praha 1, Kanovnická čp.69/ 3, ÚSKP 39639/1-935 

-měšťanský dům U tří andělů, Hradčany-Praha 1, Úvoz čp.163/ 18, ÚSKP 39752/1-1004 

-měšťanský dům U Voskářů, Malá Strana-Praha 1, Všehrdova čp. 438/ 13, ÚSKP 39472/1-830 

-nájemní dům, Malá Strana-Praha 1, čp.420, Vítězná 18, Újezd 14, ÚSKP 40931/1-1772 
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- Dům uměleckého průmyslu, Nové Město-Praha 1, Národní čp.38/ 36, 

Charvátova čp.39/ 10, ÚSKP 39852/1-1064 

-palác Alfa, Nové Město-Praha 1, Václavské nám. čp.785/ 28, ÚSKP 44555/1-1137 

-palác městský Hrobčických, Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.401/ 20, 

Provaznická čp.401/ 7, ÚSKP 38468/1-196 

-palác městský Wimmerův, Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.402/ 18, 

Provaznická čp.402/ 5, ÚSKP 38470/1-197 

-měšťanský dům U Finků, Staré Město-Praha 1, Havelská čp.509/ 7, 

Michalská čp.509/ 10, ÚSKP 38588/1-269 

-městský dům U zlaté koruny, Staré Město-Praha 1, Železná čp.547/ 3, ÚSKP 38627/1-293 

-městský dům Sixtův, Staré Město-Praha 1, Celetná čp.553/ 2, ÚSKP 38637/1-299 

-dům U bílého vlka, Staré Město-Praha 1, čp.545, Kamzíková 3, Železná 5, ÚSKP 38625/1-292 

-dům U starých Šedivých, Staré Město-Praha 1, Bartolomějská čp.309/ 13, ÚSKP 44512/1-160 

-dům v komplexu Areálu Anežského kláštera, Staré Město-Praha 1, 

U Milosrdných čp.814/ 17, ÚSKP 11737/1-407 

Důvod havarijního stavu jednotlivých objektů ani doba trvání havarijního stavu se nesleduje. 

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Obnova vnějšího pláště kostela sv. Vavřince pod Petřínem, č.p. 553, Hellichova 18,  parc. č. 368, k.ú. 

Malá Strana, Praha 1 

V roce 2020 proběhla oprava fasád kostela.  Jedná se o původně románský kostel sv. Vavřince v Nebovidech z 

konce 12. století, který byl přestavěný a rozšířený goticky ve 2. polovině 14. století a později barokně upravený. 

Fasády byly naposledy opravovány v osmdesátých letech minulého století. Omítky všech fasád byly v místě 

soklu povrchově porušené vlhkostí. Nad hranicí vlhkosti byly vysrážené sole. Místy byly povrchově 

degradované i omítky nad soklem. Lokálně byly omítky opadané a na několika místech bylo narušeno i zdivo 

soklu. Zvýšená vlhkost vnějších omítek byla způsobena několika příčinami, zejména odstřikem dešťové vody 

od horní plochy soklu a od dešťového chodníku, nevhodným spádováním chodníku a dlažby, nekontrolovaným 

růstem vegetace a závadami v dešťových svodech. Většina těchto vlivů byla po opravě omezena. Kamenné 

prvky fasád byly nově restaurovány. Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

         
 

2. Juditina věž – obnova kamenného zdiva mezi branami – severní fasáda, Mostecká ulice, parc.č.231, 

k.ú. Malá Strana, Praha 1 

Juditina věž je pozůstatkem románské fortifikace Malé Strany. Jde o hradební věž z 12. až první poloviny 13. 

století s gotickými, renesančními a dalšími úpravami. Zbytky rustikované omítky, okenní šambrány, štíty a 

střecha jsou z doby renesanční úpravy z roku 1591. Na začátku 15. století bylo ve věži zřízeno vězení pro 

nejtěžší provinilce. Od konce 16. století do roku 1784 sloužila jako celní úřad. Potom vystřídala několik 

majitelů a od roku 1893 patří městu. Ve sklepení se zachoval unikátní soubor rytin pocházejících z poloviny 13. 

století, které zobrazují lidské postavy, zvířata a zbraně, osmicípou hvězdu a řadu šlechtických erbů. K věži je 

přistaven malý domek, zvaný celnice. V jeho prvním patře vedle vchodu do věže se nachází pozdně románský 

opukový reliéf, který zdobil východní průčelí věže a až do 16. století byl vidět z mostu. Koncem 19. století byl 

náhodně odkryt a poté další půlstoletí skryt pod bedněním. V roce 1951 byl upraven péčí 

Uměleckoprůmyslového muzea a v letech 1981—1983 restaurován akad. sochařem Jožkou Antkem.   
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Severní fasáda věže má 1. podzemní podlaží od předhusitské doby zakryté tělesem Karlova mostu. 

Restaurování se týkalo 1. nadzemního podlaží severní fasády, k jehož okrajům přisedá od husitské doby dvojice 

lomených oblouků přehrazujících vjezd na Malou Stranu. Románské a gotické zdivo bylo nejprve omyto 

tlakovou vodou a očištěno od sádrovcových krust a biologického znečištění.  Poté bylo zdivo odsoleno pomocí 

buničinových obkladů. Spáry zdiva byly zbaveny nevhodných cementových doplňků. Po očištění zdiva bylo 

provedeno zpevnění zvětralého povrchu kamene přípravkem Porosil Z. Vyškrábané spáry byly nově doplněny 

vápennou maltou.  Domodelování bylo provedeno tmelem na bázi vápenné malty Bayosan HR 811450 s 

pigmenty. Po vyschnutí bylo přistoupeno k lokální barevné patinaci anorganickými pigmenty v Porosilu Z. 

Největšími zásahy byla výměna pískovcových kvádrů ve spodní partii zdiva a nová vyzdívka na pravé straně od 

bývalého krámce. Byly použity kvádříky z opuky a na spáry vápenná malta. Klempířské práce zahrnovaly 

oplechování parapetu vitrážového okna jako ochranu před působením stékající dešťové vody. Ochrana byla 

provedena olověnými plechy.  K závěrečné hydrofobizaci kamene byl použit prostředek Porosil VV. Vitrážové 

okno bylo restaurováno včetně dřevěného rámu. Jednotlivé kroky postupu při restaurování byly konzultovány 

se zástupci památkové péče. 

 

       
 

3. Rekonstrukce objektu na Centrum pro děti a mládež – restaurování barokních maleb,  Truhlářská 

1113/8, parc.č. 464, k.ú. Nové Město, Praha 1 

Stávající objekt čp. 1113 vznikl sloučením a postupnými úpravami dvou či tří starších gotických domů, z nichž 

jsou zachovány sklepy i podstatné části přízemí. Barokní přestavby spadají do 80. let 17. století a roku 1723. 

Zásadní přestavba byla provedena po roce 1784, kdy dům získala česká evangelická církev augsburského 

vyznání, která někdejší taneční sál v 1. patře upravila na modlitebnu a ostatní prostory na byty duchovního, 

kantora a kostelníka. Unikátní modlitebna s kapacitou asi pro 300 osob sloužila svému účelu až do roku 1863. 

Roku 1905 byl dům prodán. 

 

Během restaurátorských průzkumů, které probíhaly v rámci rekonstrukce objektu na Centrum pro děti a mládež 

Prahy 1, byly kromě malířské výzdoby bývalé modlitebny v objektu nalezeny barokní výmalby i v dalších 

místnostech a dva obrazy na uliční fasádě domu, které byly zdokumentovány, restaurátorsky zajištěny a 

zakryty. Jako příklad byla restaurována a prezentována výmalba v místnosti v 1.patře, která bude sloužit jako 

reprezentační prostory-klubovna budoucího volnočasového centra dětí a mládeže. Motivem malby je iluzivní 

architektura s průhledy do dalšího plánu. V prvním plánu jsou mohutné iluzivní sloupy se zdobnými hlavicemi 

a kanelurováním.  

 

Iluzivní malba dále pokračuje do stropů s kazetováním, klenebních oblouků a dalších architektonických prvků. 

Opticky tak pro diváka vytváří dojem jakéhosi chrámu nebo místnosti s velkou perspektivou. Ve dveřní a 

okenních špaletách jsou dochovány stylizované vegetabilní motivy.  
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4. Kostel Všech svatých – I. etapa – oprava presbytáře, Náměstí U sv. Jiří, parc.č. 12, k.ú. Hradčany, 

Praha 1 

Kostel Všech svatých je součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Předchůdcem současné stavby 

byla románská palácová bazilika, která byla ve 14. století zbořena. Chór dnešního kostela je dílem Petra Parléře 

a jeho huti. Po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravě byl chór opatřen novou 

klenbou, nižší než původní. Okna byla zmenšena a osazena novými kružbami. Nově byla postavena loď 

dosahující až k východnímu průčelí Vladislavského sálu, který byl portálem propojen se západní emporou 

kostela. K rozsáhlé opravě interiéru kostela došlo v letech 1952-53.  

 

Interiér kostela již vyžadoval opravy. Dochované renesanční kletované omítky byly na povrchu zašpiněné, 

porušené řadou trhlin, místy s vysprávkami. Praskliny měly různé hloubky a šířky. Plocha kleneb a stěn byla 

zbavena prachu vysátím a následně umyta vodou pomocí viskózní houby. Praskliny byly do hloubky 

proškrábnuty a odstraněny byly nesoudržné omítky. Okraje omítek a zdiva byly zpevněny Porosilem a následně 

opakovaně injektovány Vapo injektem. K vyplnění prasklin byla použita vápenná malta a vápenný štuk. 

Závěrečná úprava povrchu byla provedena speciálním materiálem – Vapo tmel. Přechod mezi doplněnou a 

původní omítkou byl lehce přebroušen. Před aplikací nové povrchové úpravy byla upravena savost omítek. 

Nová vápenná lazura s lehkým barevným zatónováním byla aplikována krouživými pohyby na plochu omítky. 

Dále bylo provedeno restaurování a rekonstrukce lemů kolem štukových žeber klenby. Po odstranění špíny, 

prachu a jiných nečistot mokrou cestou zůstaly zřetelné pásy v šedé barvě s červenou a černou linkou okolo 

klenebních žeber. Tato výmalba byla původně mnohem bohatší včetně šablonových prvků, ale bohužel se 

nedochovala. V prvním klenebním poli presbytáře zůstaly zachovalé fragmenty malby stuhy, ve které byly 

zachovalé fragmenty písma. Na základě souhlasu zástupců hradní památkové péče byly fragmenty maleb stuh a 

písma restaurovány. 

            

 

5. Studna na Anenském náměstí, parc.č. 1133/3 , k.ú. Malá Strana, Praha 1 

Jedná se o raně barokní studnu s prvky pozdní renesance, která svým typem a tvaroslovím odpovídá době 

vzniku kolem roku 1700. Stála původně před Újezdskými kasárnami. Kasárna byla roku 1926 zrušena a studna 

byla v roce 1932 přenesena na Anenské náměstí již jako nefunkční dekorace. Její základní tvar je kruhový až 

lehce oválný, nižší pískovcová poprsnice o průměru cca 2,5 m je sesazena z několika segmentů z hrubozrnného 

světle šedého pískovce. Do plochy obrubně poprsnice je zakotvena kovová klec ve tvaru vysokého polygonu 

přecházejícího do kupolovité horní části zakončené nástavcem – trnem, v dolní části na styku žeber obaleným 

motivem stylizované české koruny se zbytky zlacených linií. Nahoře na trnu stojí z plechu vystřižený zlacený 

dvouocasý český lev s mečem v tlapě. Svislé stěny polygonu tvoří 8 kovových prutů – žeber, osazených na 

olovo do poprsnice studny. Mezi jednotlivými žebry byly osazeny výplně z katrového pletiva v kulatinových 

rámečcích. 

 

Studna se nacházela dlouhodobě ve špatném stavebně technickém stavu. V roce 2018 byla zrestaurována 

pískovcová poprsnice studny a kovové prvky studně byly převezeny na dílnu, kde byly kompletně demontovány 

a podrobeny restaurátorskému průzkumu. Následně byly v roce 2020 odborně zrestaurovány a konzervovány 

pod dohledem zástupce Národního památkového ústavu. Jednalo se o záchranu kvalitní a poměrně ojedinělé 

veřejné raně barokní studny.  
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6. Objekt č.p. 1061, Na Poříčí 37 – repase uličních vrat, parc.č. 234, k.ú. Nové Město, Praha 1  

V roce 2020 byla provedena kompletní dílenská repase masivních uličních dvoukřídlích vrat, včetně repase 

nadsvětlíků, pasířské opravy a doplnění stávajícího kování, doplnění chybějících klapaček, výměna 

rozvorového zajištění, odstranění starých a provedení nových nátěrů. 

    

      
 

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 

V roce 2020 nedošlo v rezervaci žádnému zrušení prohlášení objektu za kulturní památku. 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

V roce 2020 nedošlo v rezervaci žádnému prohlášení objektu za kulturní památku. 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

-nájemní dům, Malá Strana-Praha 1, Újezd čp.421/ 16 

-činžovní dům, Nové Město-Praha 1, Petrská čp.1166/ 33 

-obytný dům, Nové Město-Praha 1, Soukenická čp.1089/ 12 

-kancelářská budova bývalého Mezinárodního svazu studenstva, Josefov-Praha 1, 

čp.207 Pařížská 25, 17.listopadu 6 

-městský dům, Staré Město-Praha1, Kamzíková čp. 1094/ 5 

 

Důvod havarijního stavu jednotlivých objektů ani doba trvání havarijního stavu se nesleduje. 
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Malostranská základní škola – výměna oken I. etapa, č.p. 546, Karmelitská 13, parc. č. 392, 387, k.ú. 

Malá Strana, Praha 1  

V roce 2020 byla provedena výměna dřevěných oken v budově základní školy.  

 

     
 

2. Objekt č.p. 1628, Senovážné náměstí 17 – oprava střechy, parc.č. 148, k.ú. Nové Město, Praha 1  

V roce 2020 byla provedena oprava střechy. Práce zahrnovaly vyřezání poškozených částí krovů a jejich 

doplnění, nastavení krokví a nosných prvků, pobití prkny, montáž krytiny, pobití přesahu střechy, oplechování 

okapové hrany, montáž nových dešťových žlabů, svodů a okapnic pavlačí. Dále byly provedeny hydroizolace 

podlah pavlačí, dlažby pavlačí a fasádní nátěry. 

 

      
 

3. Objekt č.p. 925, Opletalova 14 – oprava  fasády, parc.č. 16,  k.ú. Nové Město, Praha 1  

 
V roce 2020 byla provedena oprava fasádních omítek, otlučení opadajících částí zdiva, provedení nových štuků, 

sanačního podhozu a fasádních nátěrů. Dále byla provedena oprava a doplnění segmentové dlažby dvora. 

Součástí akce byla likvidace pískoviště a osazení stromové mříže. 

 

     
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2020 nebyl na území rezervace  demolován žádný objekt. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-

2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Na území městské části bylo v letech 2010-2020 z rozpočtu MČ P1 zrealizováno nespočet větších investičních 

akcí, rehabilitací nebo oprav veřejných prostranství, jejichž příklady jsou dokumentovány v příloze přihlášky. 

Lze konstatovat, že díky dlouholeté systematické péči městské části o parky a veřejná prostranství a to jak 

v oblasti přípravy (studie, projektové dokumentace,…), tak oblasti realizace (každoročně je rehabilitováno nebo 

opraveno několik vybraných lokalit) je stav uspokojivý. 

 

V aktuálním roce 2020 proběhlo několik dalších akcí. Jedná se například o rekonstrukci Betlémského náměstí, 

nebo opravu chodníků v ulicích Hradební a Dlouhá na Starém Městě. Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

Kromě toho byly realizovány další, především infrastrukturní akce většího rozsahu, financované hl.m. Prahou. 

V roce 2020 byla například dokončena dlouho plánovaná rekonstrukce Jungmannovy ulice na Novém Městě, 

nebo ulice Konviktské na Starém Městě. Provedeno bylo nové dláždění v okolí Státní opery a nové budovy 

Národního muzea. Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Mezi hlavní závady životního prostředí na území MČ P1 patří zatížení dopravou v pohybu i v klidu. Od toho se 

odvíjí také znečištění ovzduší. Soustavně jsou překračovány limity v lokalitách kolem Severojižní magistrály 

nebo náměstí Republiky. Pro částečné ozdravení byl zakázán vjezd nákladních automobilů do dotčeného území, 

ale systémové kroky budou moci být nastartovány až po dobudování komunikačního skeletu hlavního města 

Prahy. 

Hlavní město Praha i Městská část Praha 1 přispívá ke zlepšení životního prostředí v centru metropole v rámci 

svých možností péčí o stávající zeleň a výsadbou nových stromů. Hlavní město vyhlásilo Akční plán výsadby 

stromů v Praze pro volební období 2018-2020, kde se na území naší městské části počítá s cca 400 novými 

stromy v Petřínských sadech. 

V roce 2020 byly vysazeny nové stromy v rámci rekonstrukce Betlémského náměstí, konkrétně dva vzrostlé 

stromy třešně ptačí plnokvěté. Další výsadba nových stromů se uskutečnila na zastávce tramvaje Vodičkova 

před budovou základní školy a v nově rekonstruované ulici Jungmannova před Divadlem Komedie. Výsadba 

dvou nových stromů byla i součástí rekonstrukce ulice Konviktské. 

V roce 2020 pokračovala i projektová a inženýrská příprava náročné rekonstrukce parku při ulici Cihelná na 

Malé Straně. V návrhu je řešeno rozmístění 11 nových solitérních stromů, popínavek a růží.  
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Technická infrastruktura v rámci území MČ P1 je v převážné míře zrekonstruována. Průběžně se budují 

kolektorové sítě. Jsou dokončeny protipovodňové zábrany. 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2010           30 089   2020              29 528 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

1) Prague City Tourism a.s. (PCT) je moderní marketingová organizace hlavního města Prahy, jejímž 

posláním je péče o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české metropoli. 

 

Tradičními úkoly organizace jsou poskytování profesionálních informací o nabídce cestovního ruchu v Praze, 

zprostředkování relevantních služeb stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizace 

vzdělávacích cyklů o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost či zajištění provozu 

historického objektu Staroměstská radnice. PCT je příspěvková organizace hlavního města Prahy, která byla 

jako Pražská informační služba založena 1. 1. 1958 jako samostatné kulturně-informační a vzdělávací zařízení 

pro podporu cestovního ruchu v Praze. Od ledna 2015 organizace používá výhradně marketingovou značku 

Prague City Tourism. 

 

Stěžejní činností je propagace a marketing Prahy pro rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu jak 

v rámci České republiky, tak i mezinárodně. V uplynulých dvou letech prošla PCT přerodem v marketingovou 

organizaci. Opustila koncept zaměřený na encyklopedickou znalost metropole a na místo toho se stala aktivním 

manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací. 

 

PCT změnila také svůj dosavadní vizuální styl - dynamickým a přitom jednoznačným symbolem organizace se 

stal stylizovaný rozcestník, ukazatel, který pomáhá návštěvníkům i obyvatelům Prahy zorientovat se 

v aktuálním turistickém a kulturním dění. Zároveň Prahu znázorňuje jako křižovatku měst. Prague City Tourism 

je členem mezinárodní organizace ECM (European Cities Marketing), v rámci ČR působí v organizaci A.T.I.C. 

ČR (Asociace turistických informačních center České republiky). Aktivně kooperuje s profesními asociacemi 

cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, MMR, zastupitelskými 

úřady MZV a zahraničními i domácími médii. 

 

Usnesením 37/126 ze dne 17.5.2018 rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy o transformaci příspěvkové 

organizace na akciovou společnost. Pro tento účel byla založena nová společnost Prague City Tourism a. s.  

Od 1.7.2020 je Prague City Tourism akciovou společností. 

 

Adresa: 

Prague City Tourism a.s. 

Arbesovo nám. 70/4 

150 00 Praha 5 – Smíchov 

 

TIC Staroměstká radnice,  Staroměstské náměstí 1   

TIC – Na Můstku, Rytířská 12 
TIC - Letiště Václava Havla (terminál  1) 

TIC - Letiště Václava Havla (terminál  2) 

 

2) Turistické informační centrum CzechTourism  poskytuje informace o turistických zajímavostech v celé 

České republice; mapy a průvoce ze všech regionů ČR zdarma; tipy na výlety do celé ČR. Dále informace o 

dopravních spojích, informace o turistických zajímavostech v regionu, přehledy o kulturních a sportovních 

akcích, veřejný internet a zprostředkovávání ubytování. 
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Adresa: 

Turistické informační centrum CzechTourism IC 

Staroměstské náměstí 5 

110 00 Praha 1 

 

3) Infocentrum v Celetné ulici se zaměřuje na poskytování informací v turistickém ruchu. Pomáhá při 

obstarání ubytování, prohlídek i výletů. 
 
Adresa: 

Infocentrum Celetná 

Celetná 3 

110 00 Praha 1 

 

4) Informační středisko Magistrátu hl. města Prahy poskytuje informace o činnosti a působnosti odborů 

magistrátu, rady, zastupitelstva a organizací založených a zřízených hlavním městem Prahou, poskytuje 

poradenské služby o postupu a způsobu vyřizování záležitostí občanů na magistrátu a okrajově na úřadech 

městských částí, zpracovává a vydává písemné informační a propagační materiály o činnosti radnice, 

zabezpečuje provoz informační telefonní služby, prodává Sbírky nařízení hlavního města Prahy a poskytuje 

poradenskou pomoc k platnosti a obsahové návaznosti jednotlivých vyhlášek, nabízí propagační materiály 

organizací hlavního města Prahy. 

 

Adresa: 

Informační středisko Magistrátu hl. města Prahy 

Mariánské nám. 2 

110 01 Praha 1 

 

 

5) Úřad městské části Praha 1 má zřízenu jednu informační kancelář. Kromě běžných informací souvisejících 

s výkonem správních činností úřadu a poradenstvím pro občany Prahy 1 o působnosti a kompetencích 

jednotlivých odborů a oddělení úřadu, poskytuje i základní informace o území Pražské památkové rezervace. 

 

Adresa 1: 

Informační kancelář Úřadu MČ Praha 1 

Vodičkova 681/18 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Na území MČ Praha 1 se neevidují zpřístupněné památky, jejich celkový počet jde do stovek. 

 

D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 

období). 

 

Na území MČ Praha 1 se nalézá veškeré občanské vybavení v počtu převyšujícím potřeby daného území. 

 

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 

na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

Aktualizovaný Program regenerace MPR městské části Praha 1 pro období 2016-2026 je prezentován na 

webových stránkách (http://www.praha1.cz/cps/uzemni-rozvoj-a-investice-program-regenerace.html ). Program 

vypracoval Ing. arch. Jan Sedlák ve spolupráci s Oddělením územního rozvoje MČ Praha 1.  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Program byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0228 ze dne 15.3.2016. 

V současné době je zpracovávána další aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1, která bude 

k dispozici v průběhu roku 2021.  

 

Výsledky Programu regenerace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách formou prezentace 

dokončených oprav objektů nebo významných veřejných prostranství. MČ Praha 1 prezentuje ve vlastním 

periodiku stavby oceněné v rámci Programu regenerace MPR a MPZ a ve dvouletých cyklech pořádá vlastní 

výstavu Budoucnost a přítomnost Prahy 1. 

 

 

E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

 

ABF- nadace pro rozvoj architektury a stavitelství , Václavské náměstí 833/31, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Péče o rozvoj architektury, o estetickou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a 

jejího průmětu do tvorby životního prostředí. 

Linhartova nadace, Dlouhá 33, Staré město, 110 00 Praha 1 

Posláním nadace je otevřená komunikace mezi uměleckou komunitou a širokou veřejností, povznesení 

všeobecného kulturního vědomí a hledání kulturní kontinuity v současném umění. Zaměření na organizační 

zajištění výchovně-vzdělávacích akcí. 

Nadace české architektury, Betlémské náměstí 169/5A, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. 

Nadace Českého kubismu, Maiselova 59/5, Josefov, 110 00 Praha 1 

Ochrana kulturních památek, zejména architektonických staveb a užitného umění designerů první poloviny 20. 

století. Podpora při obnově a ochraně kulturního dědictví ČR. 

Nadace Českého výtvarného umění, Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Posláním je podpora výtvarného umění formou grantů a příspěvků. Nadace provozuje významné galerijní 

prostory. Spolupořádá množství výstav moderního a současného umění. 

Nadace Hollar, Smetanovo nábřeží 995/6, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Sdružení českých umělců a grafiků. Galerie Hollar. 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Vodičkova 17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Nadace Národní galerie v Praze, Staroměstské náměstí 606/12, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Nadace podporuje akviziční, výstavní, publikační a vzdělávací programy Národní galerie. 

Nadace Pangea , Těšnov 1163/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 1 

Nadace na podporu rozvoje díla J. A. Komenského. 

Nadace VIA, Jelení 195/9, Hradčany, 118 00 Praha 1 

Nadace VIA, poskytuje granty a jinou podporu (semináře a workshopy, ucelené vzdělávací cykly, služby 

konzultantů, "poukazy" na technickou asistenci atd.) širokému spektru zájemců z řad neziskových a 

příspěvkových organizací i obcí. 

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, Strahovské nádvoří 132/1, 

Hradčany, 118 00 Praha 1 

Společnost usiluje o obnovu Mariánského sloupu. Bude se tím podílet na obnově tváře Staroměstského náměstí 

v Praze. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://rd3.seznam.cz/firm/16/09/47.html?http://www.seznam.cz/16/09/47-linhartova-nadace.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/21/23/30-nadace-ceske-architektury.html?sekce=642
http://rd3.seznam.cz/firm/64/68/22.html?http://www.seznam.cz/64/68/22-nadace-ceskeho-kubismu.html?sekce=644
http://www.seznam.cz/21/28/12-nadace-cesky-fond-umeni.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/41/32/41-nadace-hollar.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/40/41/95-nadace-nadani-josefa-marie-a-zdenky-hlavkovych.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/57/58/03-nadace-narodni-galerie-v-praze.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/16/21/23-nadace-pangea.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/40/43/39-spolecnost-pro-obnovu-marianskeho-sloupu-na-staromestskem-namesti-v-praze.html?sekce=644
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Příklady dalších klubů, nadací občanských sdružení, spolků a podobně: 

ALIVE - sdružení pro podporu akademických a mládežnických aktivit, Praha 1, Letenská 1 

Archa - Sdružení pro podporu svobodné společnosti, Praha 1, Dlouhá 20 

Asociace sdružení akcionářů, Praha 1, Benediktská 16 

Asociace Společenství vlastníků jednotek a Bytových družstev, Praha 1, Ve Smečkách 1596/25 

Bezpečné silnice, Praha 1, Dlouhá 14/618 

Cenacolo Praha, Praha 1, Konviktská 16 

CZECH GOLF TRAVEL ASSOCIATION, Praha 1, Tržiště 372/1 

Černouličnický klub, Praha l, Černá 1610/14 

Česká akademie pro hudební divadlo, Praha 1, Národní tř. 1009/3 

České literární sdružení, Praha 1, Dlouhá 16 

Český svaz vědeckotechnických společností, Praha 1, Novotného lávka 5 

Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy, Praha 1, nám. Curieových 7 

Divadelní společnost CYBERDAWN, Praha 1, Opletalova 19 

DOMOVY na půl cesty, Praha 1, Senovážné nám. 24 

Duha - UNITED, Praha 1, Senovážné nám. 24 

ÉTHUM - sdružení pro sociální prevenci a sociální pedagogiku, Praha 1, Rybná 3 

EVA - sdružení na podporu onkologické gynekologie, Praha 1, Spálená 51 

FINEART občanské sdružení /Fineart Civic Assotiation/, Praha 1, Loretánská 11 

Fotografické sdružení ŠESTNÁCTÁ KOMNATA, Praha 1, Petrská 1169/27 

Grec's ... Praha 1, Vodičkova 674/6 

Herecká asociace, Praha l, Senovážné nám. 23 

HESTIA, Praha 1, Na Poříčí 12 

Charita ČR (Česká katolická Charita), Praha 1, Vladislavova 12 

IMULAB, občanské sdružení, Praha 1, Vodičkova 28 

Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1, Zlatnická 6 

Junior Sport Talent, Praha 1, Černá 1692/6 

KAPKA, Praha 1, Senovážné náměstí 24 

Klub amerických dam, Praha 1, Betlémské nám. 1 

Klub přátel Galerie Svítání, občanské sdružení, Praha 1, Tržiště 3 

Klub přátel Tvaru, Praha 1, Na Florenci 3 

Klub slavných českých osmdesátníků, Praha 1, Valdštejsnké nám. 4 

Klub vysokohorské turistiky VYŠEHRAD, Praha 1, Jungmannova 23 

Klub Za starou Prahu, Praha 1, Mostecká 1 

KMC-Klub mladých cestovatelů, Praha 1, Karoliny Světlé 31 

Korektní podnikání, Praha 1, Václavské nám. 21 

Květ - sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR, Praha 1, Senovážné nám. 24 

Lesní občanské sdružení, Praha 1, Panská 10 

LIONS KLUB PRAGUE HERALDIC, Praha 1, nám. Curieových 43/5 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Město Mimů, Divadelní sdružení, Praha 1, Národní 35 

Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha 1, Jelení 196/15 

Nové sdružení pražských umělců, Praha 1, Masarykovo nábř. 250/1 

Oáza 99, Praha 1, Senovážné nám. 24 

Občanské sdružení - ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, Praha 1 

Občanské sdružení Eurosolar.cz., Praha 1, Truhlářská 11 

Občanské sdružení Fond ohrožených dětí - občanské sdružení, Praha 1, Na Poříčí 6 

Občanské sdružení JEDNOTA družstevních záložen ČR, Praha 1 

Občanské sdružení Královská cesta, Praha 1, Karlova 9 

Občanské sdružení Lungta., Praha 1, Dlouhá 2 

Občanské sdružení Rozkoš bez rizika, Praha 1, Bolzanova 1 

Občanské sdružení Sdružení Makropulos, Praha 1, Michalská 429 

Občanské sdružení Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Praha 1, Rytířská 10 

Občanské sdružení Svaz diabetiků ČR, Praha 1, Senovážné nám. 23 

Občanské sdružení Za důstojné stáří, Praha 1, Senovážné nám. 1595/16 

Občanské sdružení Zelený domov, Praha 1, Školská 693/28 

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska, Praha 1, Politických vězňů 9 

Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů, Praha 1, Štěpánská 28 

Omezení automobilové dopravy v centru, Praha 1, Kozí 9 

Platan, Praha 1, Hybernská 7 

Rotary klub Prague International, Praha 1, Keplerova 6 

Sdružení afro-evropského přátelství a tolerance, Praha 1, Senovážná 2 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Praha 1, Opletalova 36 

Sdružení historiků České republiky /Historický klub 1872/, Praha 1, Náměstí Jana Palacha 2 

Sdružení klenotníků a hodinářů České republiky, Praha 1, Kozí 4 

Sdružení majitelů budov pro revitalizaci Václavského náměstí, Praha 1, Václavské nám. 

Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1, Bolzanova 7 

Sdružení pražských spotřebitelů vody, Praha 1, U Nemocenské pojišťovny 2 

OSKAR, Sdružení studentů oboru masová komunikace a žurnalistika, Praha 1, Celetná 20 

Sdružení taoistického Tai Chi v České republice, Praha 1, Haštalská 11 

Sdružení textilních výtvarníků, Praha 1, Masarykovo nábř. 250 

Sdružení volný čas, Praha 1, Senovážné nám. 23 

Sdružení za práva cestujících pražskou MHD, Praha 1, Lazarská 1719/5 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - občanské sdružení, Praha 1, Krakovská 21 

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty, Praha 1, Černá 9 

Sportovní klub Profi team Praha, Praha 1, Řeznická 5 

Svaz českých filatelistických spolků, Praha 1, Klimentská 6 

Taneční sdružení ČR, Praha 1, Celetná 17 

a moho dalších. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

Tradičně se na území MČ P1 konají vánoční, velikonoční a svatováclavské trhy s kulturním programem. Dále je 

každoročně pořádán průvod krále Karla IV, masopustní průvod, čarodějnice, množství dětských slavností a Den 

Prahy 1. Kromě toho se na území MČ P1 koná množství příležitostných akcí kulturního, sportovního a 

společenského charakteru. V roce 2020 z důvodu epidemické situace se mnoho těchto akcí neuskutečnilo. 

Příklady vybraných akcí: 

Masopustní průvod, Malá Strana, 9.2.2020 

Výstava o Miladě Horákové, Muzeum Kampa, Malá Strana 

Vzpomínka na československé letce RAF u Okřídleného lva, Klárov, Malá Strana, 14.8.2020 

Slavnostní požehnání památného mariánského sloupu (poděkování Pražanů Panně Marii za ochranu při boji 

proti Švédům útočícím na Prahu), který byl vrácen zpátky na Staroměstském náměstí, 15.8.2020 

Akce s koncertem s názvem „Aby sny nezešedly“, která připomněla 52. výročí okupace Československa vojsky 

tehdejšího Varšavského paktu na čele se Sovětským svazem, Publicum commodum, 21.8.2020 

Festival Open House Praha, 1.9. - 6.9.2020 

4. ročník výstavy VáclavART, Na Příkopě, 8.9.-5.10.2020 

Uctění památky a hrdinství newyorských hasičů a záchranářů na Kampě, 11.9.2020 

Spolkový den 2020, Kampa, 17.9.2020 

Mezinárodní hudební festival Struny podzimu,plovoucí hudební scéna Prague Sounds, 19.9.2020 

Horňácké slavnosti v parku Kampa, 19.9.2020 

Sousedské slavnosti Zažít město jinak, 19.9.2020 

Online koncert Barbory Šampalíkové & Petra Ožany, Malostranská beseda, 29.10.2020 

 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů. 

Bohužel, v současné době nejsou dostupné žádné relevantní údaje. 
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města     27   44 244,9  

Z toho na území MPR nebo MPZ     27   44 244,9  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

    21   10 329,7  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2020 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 3,4 % 

 

 

(UR = 1 289 743,9 tis. Kč) 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

Mostecká věž Juditina mostu – Karlův most NKP – obnova kamenného zdiva mezi 

branami, č.parc. 231, Malá Strana, Praha 1 

         800,0 

Obnova vnějšího pláště kostela sv. Vavřince pod Petřínem, Hellichova 553/18, Malá 

Strana 

         400,0 

 

Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8 – obnova střešního pláště, k.ú. Nové Město, 

Praha 1  
         500,0 

Restaurování interiéru kostela Všech svatých – I. etapa (presbytář), nám. U sv. Jiří,       

Hradčany, Praha 1 

         200,0 

Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8 – restaurování barokních maleb v m.č. 202, k.ú. 

Nové Město, Praha 1 

         600,0 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Restaurování interiéru kostela Všech svatých – I. 

etapa (presbytář), nám. U sv. Jiří, Hradčany, Praha 

1 

     1 500,0              Hlavní město Praha 

   

   

   

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

 

Územní plán  

Územní plán hlavního města Prahy byl zpracován v roce 1999, v platnosti je od 1.1.2000. Závazná část byla 

vydána vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy. V současné době probíhají práce na novém Metropolitním plánu.  

 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán nebo územní studie  

Regulační plán je zpracován pro lokalitu „Anenská“ (2002), pro území „Petrská“ je zpracován koncept. 

Případný další postup pořizování bude vycházet z potřeb definovaných Metropolitním plánem.  

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
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V prosinci 2019 byl ZHMP schválen Management plán ochrany historického centra Prahy jakožto světového 

kulturního dědictví. V tomto dokumentu je přesně uveden způsob, jímž má být mimořádná univerzální hodnota 

(outstanding universal value) statku chráněna. 

 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 

Program regenerace 

Program regenerace byl původně zpracován na roky 2000-2010 a proto bylo přikročeno k jeho aktualizaci. 

První aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1 byla vypracována ing. arch. Janem Sedlákem 

v roce 2012. Zastupitelstvo MČ Praha 1 aktualizaci schválilo dne 16.4.2013 pod  číslem usnesení UZ13_0421. 

Druhá aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1 byla vypracována ing. arch. Janem Sedlákem 

v roce 2015. Zastupitelstvo MČ Praha 1 aktualizaci schválilo dne 15.3.2016 pod číslem usnesení UZ16_0228. 

Poté byl program odeslán na Ministerstvo kultury ČR. 

 

V současné době je zpracovávána další aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1, která bude 

k dispozici v průběhu roku 2021. 

 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 

realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Program rozvoje obce  

Pro celé území hlavního města Prahy je zpracován Strategický plán (2013, aktualizace 2016) včetně 

Realizačního programu (2018). (usnesení ZHMP č. 21/7 z 24.11.2016)  

Praha je v rámci ITI součástí Pražské metropolitní oblasti se zpracovanou strategií pro programové období 

2014-2020. Obsahuje tři strategické cíle – integrovaná doprava, ochrana před přírodními riziky a dostupné a 

kvalitní školství. (usnesení ZHMP č. 14/1 z 25.2.2016 ve smyslu schválených změn usneseními ZHMP č. 4/3 ze 

dne 28.2.2019 a č. 7/12 ze dne 23.5.2019)  

Pro plánování obnovy svěřených nemovitých kulturních památek na území městské části slouží aktualizovaný 

Program regenerace se soupisem nemovitých kulturních památek určených k rehabilitaci s výhledem do roku 

2026.  

 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 

Po roce 1989 došlo v Pražské památkové rezervaci k masivní obměně a rehabilitaci nemovitého fondu, tedy 

včetně památek. Tento proces je nepochybně veřejností pozitivně vnímán a spíše než oceňován je považován za 

standard. Předmětem kritiky jsou naopak průvodní jevy porevolučního procesu komercionalizace městského 

jádra, jako je nadměrný provoz automobilů, pocit nižší bezpečnosti rušných lokalit, hluk a nadměrné 

znečišťování veřejných prostranství. Ekonomická aktivita centra je i díky extrémní turistické zátěži a trvalému 

investorskému tlaku na využití objektů natolik dominantní, že již významně ovlivňuje sociální vztahy nebo 

kvalitu složek životního prostředí.  

 

Díky letošní epidemii došlo k faktickému zastavení turistického ruchu, tedy i jeho zábavní složky. Kromě 

prakticky okamžitého zastavení nabídky krátkodobých ubytovacích služeb pro tyto účely, došlo k samovolnému 

utlumení většiny závadných jevů ve veřejném prostoru (pivní vozítka, koloběžky, pouliční atrakce, pub crowls 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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apod.). V určitých obdobích nouzového stavu si tak bylo možné užít historického prostředí či prezentace 

architektury možná již neopakovatelným způsobem. 

 

Vedení hlavního města se pokouší reagovat i na dlouhodobý problém PPR, kterým je vizuální smog. Přetížení 

reklamou všeho druhu, často i nevalné grafické úrovně, vedlo ke zpracování Manuálu pro kultivovanou Prahu 

(6/2020), kde jsou definována pravidla reklamního označování provozoven zejména na území PPR.  

 

Současně hlavní město vyzvalo ke spolupráci městské části, aby tato pravidla uplatňovala ve svých 

spravovaných objektech, což MČ P1 podpořila, a v případě nových nájemců je požadavek na kvalitní označení 

provozovny obsažen v nájemní smlouvě. 

 

Pro rok 2021 byl rovněž schválen dotační program pro označování provozoven na území PPR a vznikla 

multioborová pracovní skupina, která hledá nástroje k aktivnímu postupu proti nekvalitním označením 

provozoven i v rámci soukromých objektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schválil    Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1                      Datum      ………………….  2020           

 

 

Podpis      ……………………… 
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Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2020. Přihlášku zašlete v elektronické 

podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 

rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 

 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 

- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 

nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2020. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 

město/obec.  
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