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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 2014 
 
 
 

Název městské památkové zóny /MPZ/: PÍSEK 
 
 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 

 
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 2014. 
 
Písek se pyšní svou historickou tradicí sahající do roku 1243 (ze kdy pochází první písemná 
zmínka o městě) a v loňském roce tedy oslavil již 770 let své existence. Město je 
významným střediskem kultury, vzdělání i cestovního ruchu, což vyjadřují i jeho přídomky 
„Jihočeské Atény“, „Pensionopolis“ či „Město v moři lesů“. Historické jádro města bylo 
vyhlášeno v roce 1990 městskou památkovou zónou. 
Nejvýznamnější památkou města je Kamenný most - nejstarší dochovaný v Čechách, 
postavený před koncem 13. století přes Otavu. Tok řeky přímo navazuje na historické 
centrum města a představuje rovněž významný prvek píseckého genia loci. Na pravém 
břehu řeky pod hradbami města se nachází významná technická památka – Městská 
elektrárna s muzeem osvětlování. Dominantou města je rovněž děkanský kostel Narození 
Panny Marie se svou typickou 72 m vysokou věží, jenž byl založen rovněž krátce po 
založení města. K dalším významným památkám patří raně gotický královský hrad, nyní 
sídlo Prácheňského muzea, a sousedící areál bývalé Sladovny, v současnosti kulturního 
prostoru.  
Památkově cenným objektem je rovněž bývalý klášterní kostel Povýšení sv. Kříže, 
pozůstatek někdejšího dominikánského kláštera zničeného za husitských bouří a 
obnoveného po roce 1620, s pozdně renesanční sgrafitovou výzdobou průčelí; dále 
Mariánský morový sloup z  let 1713-1715, jehož plastiky pocházejí z dílny sochaře 
Christiana Widmana st., vlastní architektura je pak dílem kameníka Františka Zebera 
z Horažďovic; budova radnice čp. 114 s barokní fasádou z roku 1742; měšťanské domy či 
pomníky (první pomník na území města - padlým z c.k. pěšího pluku č.11 v bitvách u 
Melegnana a Solferina z roku 1861 v Budovcově ulici, pomník Františka Palackého či Adolfa 
Heyduka v Palackého sadech). 
V rámci Programu regenerace MPR a MPZ došlo v Písku v roce 2014 k opravě Schrenkova 
pavilonu v Palackého sadech. Jedná se o empírový zděný altán kruhového půdorysu, jenž 
se nachází ve střední části Palackého sadů. Výstavbu pavilónu navrhl tehdejší krajský 
hejtman Josef Edvard Maschke. Plán a rozpočet vypracoval krajský inženýr Trotsmann, který 
stavbu, s níž se započalo r. 1836, sám řídil. Před jejím dokončením byl Maschke přeložen do 
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Plzně. O stavbu se však zajímal i jeho nástupce baron Josef Schrenk, po němž byl nakonec 
pavilón, dostavěný roku 1841, také pojmenován. Na osmi toskánských sloupech spočívá 
široké profilované kladí. Stavba je ukončena kupolí, střecha je krytá šindelem. Vnitřní prostor 
je zaklenut kalotou. Podlaha glorietu je vydlážděna žulovými deskami položenými do pásů, 
vně sloupů se nachází nízké litinové zábradlí. Na vnitřní straně vlysu je majuskulní nápis: 
„Šlechetný Co Hodného Rád Eyhle Následky Koná MDCCCXXXXI“, jenž představuje 
kryptogram ukrývající v počátečních písmenech jméno Schrenk. 
Z dalších dlouhodobých projektů financovaných z Programu regenerace MPR a MPZ je 
možno připomenout také pokračující generální rekonstrukci objektu židovské synagogy 
v Soukenické ulici (pseudorománská stavba s prvky inspirovanými východní architekturou 
dokončená roku 1870) včetně restaurování bohaté nástěnné ornamentální malby jejího 
interiéru. Tento projekt stále probíhá a vzhledem k  omezenému množství finančních 
prostředků a k celkové velké finanční náročnosti celé akce bude probíhat ještě několik 
následujících let. Obdobně i obnovu krovu a střešní krytiny na objektu kostela Povýšení 
sv. Kříže na Velkém náměstí, kterážto obnova je též rozčleněna do několika etap (v letošním 
roce probíhala etapa IV.) a bude nadále ještě pokračovat. 
 

 
 

A. Péče o kulturní památky v MPZ: 

 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPZ na konci roku 2014. 
Uveďte rozlohu MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

 
Na území MPZ Písek se nachází 48 nemovitých kulturních památek; 
rozloha MPZ činí 131,19 ha. 

 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPZ, které byly na konci roku 2014 v havarijním stavu 
včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

 Horší technický stavy vykazuje úsek hradební zdi u domu čp. 58 v Soukenické ulici (v 
souvislosti s dlouhodobou neúdržbou objektu předchozími vlastníky), kde je plánována 
jeho celková rekonstrukce, jejíž součástí by měla být právě i sanace hradebního zdiva. 

 Špatný technický stav je rovněž v případě krovu klášterního kostela Povýšení sv. Kříže 
na Velkém náměstí, kde však již několik let probíhá postupně jeho obnova (v letošním 
roce IV. fáze oprav). Jedná se o problém zejména v minulosti ne příliš kvalitně a 
odborně provedených prací. 

 Statické poruchy vykazuje dům čp. 3 v Karlově ulici, kde se připravuje jeho obnova 
(v roce 2015 plánováno primárně statické zajištění objektu). 
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A.3. Uveďte kulturní památky v MPZ, které byly na konci roku 2014 nevyužívané 
s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

 Objekt bývalých městských kasáren (později Obchodní akademie) čp. 111, Karlova 
ulice. Na sklonku roku 2013 se střední škola zřizovaná Jihočeským krajem z objektu 
odstěhovala a nyní se hledá pro něj nové využití. 

 Objekt bývalé ZUŠ čp. 131, Fráni Šrámka - zde se v polovině roku 2014 základní 
umělecká škola zřizovaná Jihočeským krajem rovněž odstěhovala a nyní se hledá 
nové využití objektu. 

 V případě objektu bývalé synagogy v Soukenické ulici, objekt prochází dlouhodobou 
rekonstrukcí a na své budoucí trvalé využití čeká, nicméně jsou zde pořádány 
příležitostné kulturní akce. 

 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 
2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Schrenkův pavilon v Palackého sadech - rekonstrukce střešního pláště, oprava fasády, 
konzervace zábradlí (promenádní pavilón, příležitostné kulturní akce) 

 Synagoga – pokračující opravy střechy a krovu a restaurátorské zásahy v rámci 
malované výzdoby interiéru; využití – příležitostné kulturní akce – nedokončeno 

 Pomník padlým u Solferina a Melegnana - restaurátorsko-konzervační zásah 

 Alšovo náměstí čp. 75-77 - oprava soklových partií uliční fasády (pro školní účely) 

 Velké náměstí čp. 112, 114 - radnice - oprava (údržba) oken uliční fasády a lokální 
opravy fasády (sokly) 

 Karlova 111 - oprava soklových partií uliční fasády (pův. škola - nyní bez využití) 
 
Rekonstrukce Schrenkova pavilonu 

 
  Restaurátorské zásahy v interiéru synagogy 
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení 
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 
demolice, neodborné obnovy atd./. 

 
V roce 2014 (ke dni vyhotovení žádosti) nedošlo v MPZ Písek k žádnému zrušení prohlášení 
za kulturní památku. (Posledním takovým případem bylo zrušení prohlášení část souboru 
bývalých Masných krámů z důvodu jejich radikální přestavby na trafostanici ve 2. polovině 
20. století - rozhodnutí MK ze dne 07.09.2010.) 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za 
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud 
ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 
V letošním roce nedošlo na území MPZ k žádnému prohlášení nové nemovité kulturní 
památky. Nemáme také informaci o tom, že by MK v současné době vedlo řízení o 
prohlášení nějaké nemovitosti na území MPZ Písek za kulturní památku. 
 

B. Péče o ostatní objekty v MPZ: 

 

B.1. Uveďte budovy v MPZ, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu /bez rozdílu 
vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, atd./ včetně 
důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

 Soukenická 58 - horší technický stav lze konstatovat u celého objektu, který byl 
dlouhodobě nevyužíván a nebyla zde prováděna ani běžná údržba. Některé 
konstrukce, zejména dvorních objektů jsou proto za hranicí životnosti. Stávající vlastník 
zamýšlí jeho celkovou adaptaci pro nové využití jako polyfunkční dům. 

 Drlíčov 144 - předmětná nemovitost se nachází ve špatném technickém stavu; jedná 
se o dlouhodobou záležitost neúdržby objektu v důsledku změn vlastnictví vč. 
nedořešených majetkových otázek. 

 

B.2. Uveďte budovy v MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2014 se 
stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

 Objekt domu čp. 164, Svatotrojická ul. - statické zajištění krovu, oprava omítek, 
přístavba; objekt využíván pro podnikání - restaurační zařízení 

 Palackého sady - oprava oplocení u čp. 3 v Karlově ulici (objekt vlastního domu je 
určen pro bydlení a podnikání) 

 Bakaláře 45 - výměna oken ve 2. a 3. NP (pro bydlení a podnikání) 
 

B.3. Uveďte budovy v MPZ, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením důvodu 
demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní 
budovy, atd./. 

 
 V roce 2014 naštěstí nedošlo v rámci území MPZ k žádné demolici. 



 
5 

 
 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPZ: 

 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPZ /např. povrchy 
komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ do roku 2014 a 
uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 
V MPZ se nachází největší písecký park Palackého sady o celkové ploše necelé 3 hektary 
s délkou stromořadí téměř 500 metrů. Jedná se o výraznou dominantu MPZ těsně přiléhající 
k vlastnímu jádru MPZ, významně navštěvovanou nejen občany města Písku, ale i 
návštěvníky. Vlastní park lze rozdělit na sadovnické-biotické prvky s plochou trávníků téměř 
1,5 hektaru, 150 m2 záhonů květin, s 900 m2 porosty keřů a s výraznými solitérními stromy 
vzácných druhů dřevin. V parku jsou samozřejmě i abiotické prvky, kam řadíme zpevněné 
plochy téměř 8000 m2, korespondující povrchem k historičnu MZP Písek (kamenné dlažby, 
plotny apod.). Park Palackého sady je centrem i pro rodiče s dětmi, neboť zde byla 
vybudována 2 nová dětská hřiště. I struktura těchto hřišť byla opět budována tak, aby 
zapadala do kontextu historického charakteru celé MPZ (dřevěné prvky, přírodní materiály). 
V posledních 4 letech bylo v parku provedeno ozdravění vzrostlé zeleně a provedena 
výrazná dosadba mladých a perspektivních stromů, zajišťující do budoucna plnou funkčnost 
tohoto významného „zeleného“ útvaru, v částce více než 2 mil Kč. Park zároveň zajišťuje 
důležité místo pro životní prostředí ptactva, hmyzu a dalších živočichů žijících ve městě. 
U veřejných prostranství došlo k výrazným opravám kamenných povrchů, a to s využitím 
původních originálních materiálů (kamenné plotny), které město Písek získává mj. i z ploch 
mimo MPZ. Součástí prostranství byla náhrada povrchových stanovišť kontejnerů (rušící 
pohled na historično města), a to nahrazením podzemními kontejnery na celkem 9 
stanovištích, nákladem kolem 9 mil. Kč. Těmito podzemními kontejnery byla nahrazena 
veškerá nadzemní stanoviště kontejnerů. Zároveň došlo k výměně původních odpadkových 
košů za nové, jejichž tvar a povrch odpovídá podmínkám pro památkové zóny. 
 

 
 
Nedílnou součástí na veřejných prostranstvích je i instalace kolostavů, opět zapadajících do 
kontextu památkové zóny. Připravovanou akcí je na plochách veřejných prostranství 
instalace ozdobných litinových mříží kolem vzrostlých stromů, a to na Velkém náměstí města 
Písku. Pro komfort obyvatel i návštěvníků dochází rovněž k instalacím nových laviček - 
Palackého sady, ulice Komenského, Bakaláře, Podskalí, Fügnerovo náměstí. 
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Snahou města Písku je neustále udržovat, případně rozšiřovat vzrostlou zeleň v MZP, což 
se v posledních letech úspěšně daří. Příkladem je obnova poloviny vzrostlých stromů na 
náměstí a z velké části obnova vzrostlé zeleně v celkově rekonstruované lokalitě Bakaláře. 
Investice do této obnovy jsou řádově ve statisících korunách. Výsadba jednoho vrostlého 
stromu v lokalitě Bakaláře vyšla na 28 tis. Kč (v této lokalitě bylo vysazeno více jak 20 
vzrostlých stromů). V místech kde není možné provést stálou výsadbu zeleně je využívána 
instalace mobilní zeleně jako neoddělitelné součásti veřejné zeleně. Zároveň se daří i při 
opravách historického centra (např. Sladovny a nádvoří) do projektu zakomponovat vedle 
vzrostlé zeleně i keřová patra a ostatní okrasnou zeleň. Na konci roku 2012 proběhla i 
kompletní obnova vzrostlé zeleně na nádvoří Prácheňského muzea, kdy zde byl v souladu s 
doporučením NPÚ vysázen zapěstovaný černý jeřáb. Travnaté plochy i díky vyšší intenzitě 
sečení vykazují perfektní kondici. Keře, živé ploty a keřové skupiny jsou upravené a plní tak 
zcela svou funkci. Daří se i zachovat a případně i rozšiřovat květinové záhony a také zeleň v 
mobilních kontejnerech. Jejich údržba ovšem vyžaduje nadstandartní péči. Do zeleně v 
památkové zóně jsou vhodně zakomponována jezírka a fontány. 
Při popisu stavu (jak je výše uvedeno) byly vyjmenovány hlavní akce vedoucí ke zlepšení 
stavu MZP. Dále pak uvádíme, že město realizovalo obnovu promenádní trasy pod 
píseckými hradbami od Kamenného mostu, kolem Městské elektrárny (nemovitá kulturní 
památka) navazující na hradební příkop, včetně jeho kompletní rekonstrukce. 
Neoddělitelnou součástí byla rekonstrukce travnatých ploch a dosadba vzrostlé zeleně (lípa 
srdčitá). Na západním okraji MPZ došlo k částečné rekonstrukci na Městském ostrově s 
vybudováním dětského hřiště a rekonstrukce ostatních zelených ploch podél levého břehu 
řeky Otavy. V r. 2013 byla dokončena závěrečná etapa rekonstrukce Fügnerova náměstí, 
kde byly v prostoru nade zdí vysazeny pyramidální habry. Z leteckého pohledu na MPZ 
Písku je patrné, že vlastní zóna je obklopena „prstencem zeleně“ který jí dodává specifický 
charakter. 
 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPZ do konce roku 2014 a uveďte 
významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke zlepšení stavu /čističky, 
prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a dobrovolníků, atd./. 

 
Vzhledem k významným investicím do oblasti životního prostředí se výrazně podařilo 
zmenšit či snížit závady na životním prostředí, nicméně je zde stále prostor pro zvětšování 
ploch zeleně, především výsadbu stromů. Daří se i významně minimalizovat prašnost v 
historickém jádru použitím moderní čistící techniky (zametací vozy), včetně ručního 
dočišťování. Součástí péče o čistotu města Písku, a to nejen v MPZ, byl proces zavedení a 
instalace stojanů se sáčky na psí exkrementy, jako dříve negativní faktor čistoty města. 
Město Písek si nechalo zjišťovat i stav ovzduší a bylo zjištěno, že stav ovzduší v historickém 
jádru města Písku (MPZ) nepřevyšuje žádný z ukazatelů zhoršené kvality ovzduší. V letech 
2003-2004 byla provedena rekonstrukce ČOV Písek nákladem zhruba 130 mil. Kč. 
Každoročně jsou pak investovány přibližně 3 mil. Kč. Každý rok také probíhá dobrovolnická 
akce čištěním řečiště Otavy mezi Kamenným a Novým mostem organizované Ekocentrem 
Elektrárny královského města Písku. 
 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční 
akce v MPZ v letech 2004 - 2014 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické 
vedení, atd./. 

 
Současný stav sítí technické infrastruktury odpovídá době jejich pořízení a rovněž rozsah 
jejich opotřebení je adekvátní době používání. Veškerá technická infrastruktura v městské 
památkové zóně, je ve stavu zajišťujícím dostatečnou kapacitu jednotlivých médií. 
  
V období let 2004-2014 došlo v MPZ Písek k realizaci následujících akcí:  

 rekonstrukce kanalizačního sběrače Palackého sady  

 rekonstrukce hlavní kmenové stoky u Kamenného mostu  

 rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 Komenského ulice  
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 rekonstrukce vodovodu a kanalizace Prokopova ulice  

 rekonstrukce kanalizace a vodovodu na třídě Národní svobody  

 rekonstrukce kanalizace, tepelných rozvodů a přeložka vodovodu na Fügnerově náměstí 

 rekonstrukce plynovodu Chelčického ulice 

 rekonstrukce plynovodu Karlova ulice. 
 
D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPZ: 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel MPZ v roce 2004 ........ 
 Počet trvalých obyvatel MPZ v roce 2014 ........ 

 
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů nelze 
tyto údaje v registru obyvatel vyhledávat. 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp. 

 
Ve městě Písku funguje Turistické informační centrum, situované od r. 2011 do historického 
objektu Sladovny. Jeho činnost je na základě Smlouvy o poskytnutí a zajištění činností a 
poskytnutí příspěvku na činnost hrazena z rozpočtu města Písek. V období od 01.05. do 
30.09. je otevřeno od 09:00 do 18:00 hodin, v období od 01.10. do 30.04. pak denně kromě 
pondělí od 09:00 do 17:00 hodin. Písecké infocentrum získalo certifikát I. stupně Českého 
systému kvality služeb. 
 
V rámci své činnosti nabízí návštěvníkům města tyto služby: 

 poskytování tipů na výlety do okolí  

 prodej turistických a cykloturistických map 

 možnost kopírování, scanování, faxování  

 přístup na veřejný internet  

 prodej turistických suvenýrů  

 zapůjčení zvukového průvodce městem 

 poskytnutí informací o kulturních akcích  

 přehled ubytovacích, stravovacích zařízení  

 možnost zapůjčení klíče od židovského a vojenského hřbitova 

 dobíjení MHD elektronické peněženky, zapůjčení Turistické elektronické peněženky 
městské veřejné dopravy 

 podávání informací o veřejné dopravě 

 možnost platby kartou 

 možnost stáhnutí mobilní aplikace INCITY (mobilní průvodce městem) 

 prezentace regionálních akcí v infocentru i na internetových stránkách 
 
Infocentrum je certifikováno v systému „Cyklisté vítáni“ a poskytuje zvláštní služby pro 
cykloturisty (k dispozici je např. základní sada na opravu kola, cyklomapy, tipy na cyklovýlety 
apod.).  
 
V roce 2014 vstoupil do třetího roku projekt „Písecká karta“, do něhož jsou zapojena muzea, 
galerie a další památky v Písku a okolí. Cílem projektu je prostřednictvím zvýhodněných 
vstupů do těchto památek motivovat návštěvníka/turistu, aby navštívil několik těchto 
subjektů. 
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Péčí města Písku došlo v r. 2014 k završení obnovy městského informačního systému, který 
je nyní v moderním designu, k cílům naviguje v české a anglické mutaci a kromě toho užívá 
srozumitelné piktogramy. MPZ a její ochranné pásmo je dále vybavena na 5 místech 
orientačními plány centra města v podobě perokresby včetně popisu hlavních zajímavostí. 
Centrem města rovněž prochází městský turistický okruh, jehož celková délka v Písku je 
12 km. 
 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPZ v roce 2014 a 
s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 
V roce 2014 nedošlo v rámci území MPZ Písek 
k žádnému trvalému novému zpřístupnění 
kulturní památky. K poslednímu zpřístupnění 
dosud nepřístupných památek veřejnosti došlo 
naposledy v letech 2008 (Galerie Sladovna) a 
2009 (Věž děkanského kostela Narození Panny 
Marie), na r. 2015 je pak chystáno zpřístupnění 
nových částí Sladovny. 
V rámci dne otevřených dveří památek EHD 
2014 (13. září) měli návštěvníci v MPZ možnost 
navštívit dům U Koulí, Kronbergerův altán, 
synagogu, bývalé kasárny, parkány 
královského hradu a klášterní kostel a další 
objekty mimo MPZ. Zřetelný kulturně-výchovný 

dopad měly komentované prohlídky zajištěné v několika objektech. 
 

D.4. Charakterizujte občanské vybavení MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní síť, 
zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – 
uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 
MPZ Písek a její ochranné pásmo je velmi dobře vybavena v oblasti ubytovacích (6 hotelů, 3 
penziony, 3 priváty), stravovacích kapacit (ca 30 zařízení různé kategorie) i obchodní sítě 
(desítky obchodů). Z tohoto pohledu představuje skutečně živé srdce města. Částečně jsou 
zde umístěna i zdravotnická zařízení (poliklinika, ordinace soukromých lékařů, lékárny). 
Počet výše uvedených zařízení je možno považovat za velmi stabilní. 

V MPZ se nachází stávající areál 
plaveckého bazénu. Na hranici 
ochranného pásma MPZ se nachází 
několik fitness center (jedno spojené 
také s wellness zónou) a další 
tělovýchovná zařízení (sportovní hala, 
sokolovna, zimní stadion s komunitním 
centrem) a jsou tudíž z MPZ velmi dobře 
dostupná. Dopravní obslužnost MPZ je 
zajištěna pouze automobilovou 
dopravou s vjezdem v Chelčického ulici; 
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částečně se jedná o pěší zónu s omezeným přístupem automobilů; parkování je možné v 
řadě míst MPZ, zvažováno je rozšíření možností parkování v centru města. 
Město rovněž podporuje na území MPZ umísťování předzahrádky, které centrum oživují a 
jsou v teplých měsících hojně využívány. Aby nenarušovaly historický ráz středu města, jsou 
stanovena závazná pravidla ohledně mobiliáře, oplocení, umístění reklam, barevnost 
slunečníků a markýz. 
 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPZ na webových stránkách obce /města/, 
prezentace MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci /městě/, na webových 
stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPZ; informace občanům obcí a 
měst s MPZ týkající se státní památkové péče včetně programů na obnovu kulturních 
památek. Uveďte odkaz na příslušné www stránky. 

 
Informace o službách, zajímavostech města a okolí a turistických produktech jsou k dispozici 
na portálu www.pisek.eu. Z oficiálních stránek města Písek www.mesto-pisek.cz je na tyto 
stránky zaveden přímý odkaz. Informace z oblasti památkové péče jsou umístěny na 
stránkách úřadu pod odborem výstavby a územního plánování, kam tato oblast spadá 
(http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-vystavby-a-uzemniho-
planovani/DIR-oddeleni-uzemniho-planovani-a-pamatkove-pece/CL-aktuality---pamatkove-
pece/401). 
 

E. Společenský život: 

 

E.1. Vyjmenujte místní 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 2014. 

 
Občanské sdružení Přátelé Kamenného 
mostu pravidelně pořádá různé akce na 
Kamenném mostě a v bezprostředním okolí 
– například Jarní slavnost spojená s 
otevíráním písecké turistické sezony, Letní 
slavnost na Kamenném mostě, Běh mezi 
mosty i velmi oblíbená podzimní 
Svatomartinská slavnost. 
Vojenskohistorická společnost Písek se 
účastní různých dobových akcí. V rámci 
EHD v bývalých kasárnách v Karlově ulici 
uspořádala výstavu historie tohoto objektu; 
dále realizovala vložení prstě z italských 

bojišť u Melegnana a Solferina do Melegnanského pomníku v Budovcově ulici. 
Prostředí historického Písku využívá např. 
občanské sdružení Cohiba Musica v rámci 
každoročního adventu. Jednotlivé akce 
(rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská 
nadílka, koncerty, řemeslné trhy 
s doprovodným programem, živý Betlémem, 
Štědrovečerní vytrubování) se konají přímo v 
MPZ (Velké náměstí, Bakaláře). 
Dalšími příklady prezentace a využití 
památek jsou místní soubory, za všechny 
jmenujme pěvecký sbor Sborissimo při 
DDM Písek, vystupující v historickém centru 
Písku, např. v gotickém příkopu či např. Hubertská slavnost místních lesnických škol, jejíž 
procesí prochází historickým centrem Písku. 
 

http://www.stránky/
http://www.pisek.eu/
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E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 
regenerace MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 
rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

 
Akce vztahující se přímo k opravám z Programu Regenerace nejsou pořádány. V oblasti 
propagace památek se město Písek zapojuje pravidelně do akce EHD - Dny evropského 
dědictví. V roce 2014 měla široká veřejnost možnost navštívit objekty v nedávné době 
krajskými školními zařízeními - dům U Koulí včetně menších přilehlých domků dříve 
využívaných ZUŠ, bývalé kasárny v Karlově ulici po desetiletí užívaných obchodní akademií 
a dalších 10 objektů. 

Nabídka kulturního vyžití je v Písku velmi pestrá. Divadelní 
Šrámkův Písek, Městská slavnost (spojená se setkáním 
rodáků), filmové a folklorní festivaly, koncerty a výstavy k městu 
neodmyslitelně patří. K největším akcím se v posledních letech 
zařadilo i Cipískoviště, díky němuž se mj. před prázdninami na 
náplavce Otavy, v těsné blízkosti Kamenného mostu návštěvníci 
mohou těšit ze soch z písku. 
Do organizace akcí je zapojena řada 
pořadatelů, které město podporuje 
prostřednictvím vlastních grantových 
programů. 
Nejvýznamnější kulturní a 
společenské akce propaguje v roce 

2014 vydávané Kalendárium top akcí v Písku. Kompletní měsíční 
kulturní nabídku najdou občané a návštěvníci vždy na webu 
www.pisek.eu a ve Zpravodaji města Písek. 

Tradicí se také staly celosezónní tématické exteriérové výstavy – 
na levém břehu Otavy byla v roce 2014 instalována výstava 
„Písek za císaře pána“ věnující se c.k. historii Písku.

 

E.3. Uveďte 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 
2014 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů/. 

 
Na obnovu památek nevyužívalo město Písek žádné finanční prostředky od podnikatelské 
sféry. Vlastníci KP jsou každoročně vyzývání k podávání přihlášek do Programu regenerace. 
 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2014: 

 

F.1. Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

 celkem na území města:   3 akce  345.000,- Kč 

 z toho na území MPZ:   3 akce  345.000,- Kč 

 památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPZ) 2 akce    87.000,- Kč 
 
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek 
v roce 2014 činí z celkového rozpočtu obce:   0,05% 
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2014 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014. 
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 241.000,- Kč na akci: Synagoga – oprava a statické zajištění dřevěné klenby nad hl. 
sálem, oprava omítkových vrstev s výzdobou a restaurování malířské výzdoby a 
související práce (pokračování prací) 

 181.000,- Kč na akci: Kostel Povýšení sv. Kříže – oprava a výměna narušených částí 
krovu a latí, výměna krytiny a klempířských prvků a související práce (pokračování 
prací) 

 258.000,- Kč na akci: Schrenkův pavilon – obnova střechy, omítek a související práce 
 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014 
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

 

 
Celkové náklady 

(Kč) 
Požadovaná 
dotace (Kč) 

Přiznaná dotace 
(Kč) 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM:       

Rekonstrukce technické památky Sladovna na expozici 
sladovnictví 

24 978 380,00 15 000 000,00 14 978 377,30 

Rekonstrukce Sladovny 7. etapa - Galerie dětský svět 12 437 119,00 11 643 625,00 11 643 625,00 

GRANTOVÝ PROGRAM JIHOČESKÉHO KRAJE:       

Oprava Kronbergerova altánu v Písku 168 867,00 101 000,00 100 000,00 

 
 
G. Koncepční příprava regenerace: 
 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 

 
27.06.1996 (stále v platnosti – poslední pořizovaná změna - zm. č. 17 ÚPnSÚ Písek). 
V současné době se pořizuje nový územní plán, bylo schváleno zadání a proběhlo 
veřejné projednání. 

 

G.2. Regulační plán MPZ anebo územní studie MPZ /stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem/: 

 

 RP Výstaviště – schválen 19.03.1998 (následně pořízeny 2 změny RP)  

 RP Gregorova – schválen 15.02.1998 (následně pořízeny 3 změny RP)  

 RP Čechova ulice – schválen 25.07.1996 (následně pořízeny 2 změny RP) 
 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 
jeho poslední aktualizace/: 

 
Vlastní program regenerace byl schválen v ZM dne 19.11.1992. V pravidelných 
intervalech dochází k aktualizaci výhledových akcí obnovy KP v MPZ, poslední 
aktualizace schválena v ZM dne 19.06.2014. 

 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPZ /stav rozpracovanosti, 
datum schválení/. 

 
Strategický plán ekonomického rozvoje města Písek byl schválen zastupitelstvem 
města 20.09.2001, s aktualizacemi k 26.01.2006 a 15.05.2008. Tento dokument 
zohledňuje historický charakter města Písku. Jedním z cílů plánu (C.3.4) je 
„Regenerace a rekonstrukce kulturních památek“. V listopadu 2014 byl RM určen 
dodavatel na vypracování nového Strategického plánu ekonomického rozvoje města 
Písek, který bude taktéž zohledňovat historický charakter města Písku. 

 



 
12 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPZ /např. plán 
památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 
plán rozvoje města apod./. 

 
Město Písek nevyužívá žádný z těchto plánů. 

 
 
H. Závěrečný komentář: 
 
Z hlediska památkové péče je možno považovat území MPZ Písek za konsolidované, kde se 
daří provádět běžnou údržbu jednotlivých objektů. Podařilo se obnovit památky poškozené 
povodní v roce 2002. Investice do revitalizace historického jádra v posledních letech přinesly 
řadu vylepšení stavu památek ve městě. 
 
Obnovu historického centra města významně dovršila v r. 2013 dokončená rekonstrukce 
Fügnerova náměstí a třídy Národní Svobody, které na prostor jádra města navazují a 
významně tak dotvářejí jeho milieu. Po upravené promenádě kolem řeky Otavy podél 
městských hradeb je možno navštívit bývalý mlýn, sloužící od r. 1888 jako městská vodní 
elektrárna a v dnešní době fungující i jako muzeum osvětlování. Tato cesta dále vede k 
místu, kde stávala Putimská brána, známá ze znárodnělé studentské písničky. Návštěvníci si 
mohou odpočinout v útulném parku, upraveném z někdejšího hradebního příkopu, nebo na 
zrekonstruovaném náměstíčku Bakaláře před děkanským kostelem, jehož věž se podařilo 
v roce 2009 také zpřístupnit veřejnosti. 
 
Město se snaží pravidelnou údržbou zachovávat v dobrém stavu nejen ony „velké“ památky 
a další stavby ve svém majetku, ale také památky drobnějšího charakteru - pomníky či 
drobnější stavby, které neméně přispívají k celkovému výrazu města a uchovávat tak tento 
odkaz předků i dalším generacím. 
 
Ze strany podnikatelských subjektů je samozřejmá snaha o co možná největší zviditelnění 
jejich provozovny formou reklamních zařízení. Zde samozřejmě dochází k určitým třecím 
plochám. Snahou památkové péče je minimalizovat světelná reklamní zařízení na opravdu 
nezbytné minimum; naštěstí se dosud podařilo území města uchránit také před 
velkoplošnými reklamními obrazovkami. Dalším obecně problematickým trendem je 
používání novodobých materiálů a prvků při rekonstrukci objektů v památkově chráněných 
územích, i zde je však snahou památkové péče takové možné neblahé zásahy co možná 
nejvíce eliminovat. 
 
V oblasti financování město sice nemá vlastní speciální fond na obnovu památkových 
objektů na území MPZ, nicméně kromě výše uvedeného (vlastní finance v rámci rozpočtu 
města, program Regenerace MPR a MPZ, grantové programy Jihočeského kraje), se snaží 
také získávat dotace na obnovu nejen památkových objektů z evropských fondů. 
 
Z pohledu obyvatel i návštěvníků města představuje historické centrum města Písku – MPZ 
– živé a využívané srdce města nabízející obchody, restaurace, kavárny a cukrárny, kulturní 
vyžití, historické zajímavosti i možnost odpočinku. 
 
Jsme přesvědčeni, že město Písek je díky úrovni památkové péče i dalším aktivitám 
vhodným kandidátem do soutěže „Historické město roku 2014“. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Vanžurová 
starostka města 


