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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 2022 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE 

POZOR! Města, která mají na svém území jak MPR tak i MPZ a přihlašují do soutěže obě území, musí podat pro  

MPR i pro MPZ Přihlášku do soutěže SAMOSTATNĚ. 

 
 

 

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 2022, doplněnou fotodokumentací. 

 
Městská část Praha 1 vnímá Program regenerace jako nástroj pro obnovu nejen památkového fondu městské 

památkové rezervace, ale i platformu či koncepční nástroj na obnovu prostředí rezervace – veřejných 

prostranství. Jestliže k opravě památek přispívá v rámci Pražské památkové celá řada subjektů, revitalizace 

veřejných prostor je pouze v gesci samospráv - hlavního města Prahy a městských částí.  

 

Městská část Praha 1 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. Ty 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 městské části Praha 1 v letech 1997-2022 vyčerpáno 

celkem 63,91 mil. Kč, z čehož kolem 35,68 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 palác Thurn-Taxisů v Letenské ulici, kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, kašna Terezka 

na Mariánském náměstí, novorenesanční fasáda činžovního domu Karoliny Světlé 17 nebo Bastion č. 8 na 

Hradčanech a mnoho dalších. V roce 2020 byla realizována obnova a restaurování vnějšího pláště původně 

románského kostela sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně. V roce 2021 byla dokončena náročná 

rekonstrukce barokního domu v Truhlářské 1113/8 na Středisko volného času Jednička za kterou městská část 

Praha 1 obdržela ocenění v celorepublikové soutěži Památka roku 2021. Příspěvky z Programu regenerace 

byly postupně čerpány na obnovu střešního pláště, krovu, restaurování nově objevených barokních maleb v 1. 

patře a na rekonstrukci barokních obrazů na uliční fasádě této nemovité kulturní památky. V letech 2020-2022 

městská část Praha 1 umožnila čerpání finančních prostředků i Kolegiátní kapitule Všech svatých na Hradě 

Pražském na restaurování interiéru kostela Všech svatých na náměstí U Svatého Jiří. Kostel je součástí národní 

kulturní památky Pražský hrad. Nemovitou kulturní památkou je i objekt mateřské školy v Řásnovce 

2/Haštalské náměstí 7 na Starém Městě, kde byla v letošním roce dokončena rekonstrukce interiérů na nové 

učebny pro děti a část sklepních prostor byla využita pro solnou jeskyni. V roce 2019 byla započata a v roce 

2022 byla dokončena náročná obnova střešního pláště, krovu a uliční fasády secesního školního objektu ve 

Vojtěšské 13 na Novém Městě. 

 

Podrobněji viz příloha přihlášky. 
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Městská část Praha 1 plní i roli distributora grantové podpory vlastníkům nemovitostí na území Pražské 

památkové rezervace formou Grantů na obnovu domovního fondu (pro rok 2022 alokováno 19,48 mil. Kč, 

přes 90% příjemců pochází z řad SVJ a bytových družstev) nebo Grantu na obnovu kulturního dědictví – 

drobné řemeslné prvky (pro rok 2022 alokováno 0,5 mil. Kč). V rámci grantů je podporována i činnost 

nevýdělečných místních kulturních či sportovních institucí a spolková činnost občanů.  

 

V rámci úprav veřejných prostranství bylo z rozpočtu městské části Praha 1 od sledovaného roku 2011 

uvolněno cca 344,68 mil. Kč. V roce 2022 byla realizována druhá etapa rekonstrukce parku Klárov. Jednalo 

se o obnovu a doplnění stávajících pochozích ploch, mobiliáře, dětského hřiště a úpravu a dosadbu zeleně. 

Akce navazovala na již realizovanou první etapu obnovy podél Kosárkova nábřeží a na rekonstrukci parku 

započatou v roce 2006 v souvislosti s instalací pomníku 2. odboje. V letošním roce započala i náročná 

rekonstrukce parku při ulici Cihelná na Malé Straně. Práce byly ukončenv v listopadu a v plánu je pokračovat 

v roce 2023 zbývající úpravou opěrných patek protipovodňových stěn. Dále byla roce 2022 provedena 

například obnova mlatového povrchu a instalovány nové pergoly na terase ve Vojanových sadech. V rámci 

Chodníkového programu byly v letošním roce ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy a.s. realizovány opravy 

vybraných částí chodníků v ulici Skořepka na Starém Městě a na Senovážném náměstí na Novém Městě. Po 

náročných přípravách byla letos na ostrově Kampa na Malé Straně dokončena i oprava havarijní opěrné stěny 

v úseku mezi Lichtenštejnským palácem a Muzeem Kampa U Sovových mlýnů 2. Na tuto akci budou v roce 

2023 navazovat úpravy tzv. Odkolkovké zahrady, které jsou první etapou revitalizace a regenerace parku 

Kampa. 

 

Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

 

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 2022. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území Městské části Prahy 1 se k 1.12.2022 nachází 1 266 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 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

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

-měšťanský dům U Drahomířina sloupu, ÚSKP 444406/1-969, 

 Hradčany-Praha 1, Loretánské nám. čp.108/ 2 

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

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

-činžovní dům, ÚSKP 40943/1-1780, Malá Strana-Praha 1, čp.534, Vítězná 16 

-činžovní dům, ÚSKP 40935/1-1775, Malá Strana-Praha 1, čp.442, Vítězná 14 

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

-Dům uměleckého průmyslu, ÚSKP 39852/1-1064, 

 Nové Město-Praha 1, Národní čp.38/ 36, Charvátova čp.39/ 10 

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

-palác městský Hrobčických, ÚSKP 38468/1-196, 

 Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.401/ 20, Provaznická čp.401/ 7 

-palác městský Wimmerův, ÚSKP 38470/1-197, 

 Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.402/ 18, Provaznická čp.402/ 5 

-měšťanský dům U Finků, ÚSKP 38588/1-269, 
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 Staré Město-Praha 1, Havelská čp.509/ 7, Michalská čp.509/ 10 

-městské domy U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, ÚSKP 38627/1-293, 

 Staré Město-Praha 1, Železná čp.547/3 a 824/ 3a 

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

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

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

 

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 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

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

-měšťanský dům U Drahomířina sloupu, ÚSKP 444406/1-969, 

 Hradčany-Praha 1, Loretánské nám. čp.108/ 2 

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

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

-činžovní dům, ÚSKP 40943/1-1780, Malá Strana-Praha 1, čp.534, Vítězná 16 

-činžovní dům, ÚSKP 40935/1-1775, Malá Strana-Praha 1, čp.442, Vítězná 14 

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

-Dům uměleckého průmyslu, ÚSKP 39852/1-1064, 

 Nové Město-Praha 1, Národní čp.38/ 36, Charvátova čp.39/ 10 

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

-palác městský Hrobčických, ÚSKP 38468/1-196, 

 Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.401/ 20, Provaznická čp.401/ 7 

-palác městský Wimmerův, ÚSKP 38470/1-197, 

 Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.402/ 18, Provaznická čp.402/ 5 

-měšťanský dům U Finků, ÚSKP 38588/1-269, 

 Staré Město-Praha 1, Havelská čp.509/ 7, Michalská čp.509/ 10 

-městské domy U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, ÚSKP 38627/1-293, 

 Staré Město-Praha 1, Železná čp.547/3 a 824/ 3a 

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

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

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

 

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 2022, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Oprava střechy, krovu a uliční fasády školní budovy, Vojtěšská 216/13,  parc.č. 977, k.ú. Nové Město, 

Praha 1 

Místo po asanovaném domě U Divíšků zaujala v roce 1906 budova vyšší dívčí školy, vystavěná podle plánů F. 

Velicha. Secesní budova je výraznou dominantou na nároží ulic Vojtěšská a Šítkova. Uliční fasády zdobí 

sgrafitová výzdoba s motivy květů, štukatérská výzdoba je dílem J. Čapka. Střed je zvýrazněn vysokým 

portálem s půlkruhovým zaklenutím, vchod je osazen vysokými dveřmi s vitráží, nadsvětlíkem a původní mříží. 

Hodnotná je i figurální sochařská, ornamentální štukatérská a sgrafitová výzdoba hlavního průčelí. Ve dvoře je 

rizalit se schodištěm a hladká fasáda. Schodišťová okna jsou zdobena vitráží. Jedná se o architektonicky a 

urbanisticky hodnotný objekt. Dochovány jsou zde původní výtvarné prvky a detaily uměleckého řemesla v 

exteriéru i interiéru. V současné době je školní budova využívána ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou 

matematiky se sídlem na Uhelném trhu pro žáky 1. stupně. Střešní plášť, konstrukce krovu a uliční fasády 

objektu se v poslední době nacházely ve špatném stavebně technickém stavu. Proto bylo v roce 2021 

přistoupeno k obnově celého obvodového pláště. Oprava byla úspěšně dokončena ke konci roku 2022. Realizací 

obnovy této nemovité kulturní památky plní městská část Praha 1 svůj Program regenerace městských 
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památkových rezervací a památkových zón schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2022-2026, jehož je 

tato akce součástí. Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

              

2. Kostel Všech svatých – III. etapa – oprava podkruchtí a zádveří kostela, náměstí U Svatého 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 z let 1370-87. Po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravě v letech 1579-80, 

která proběhla na náklady Alžběty Habsburské, 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 poslední rozsáhlé opravě 

interiéru kostela došlo v letech 1952-53. 

 

Interiér kostela s jednoduchou úpravou pocházející z renesanční přestavby již vyžadoval opravy. V roce 2020 

byla provedena I. etapa opravy interiéru - presbytáře kostela.  V roce 2021 práce pokračovaly na klenbách a 

stěnách lodi a transeptu a v roce 2022 bylo dokončeno i podkruchtí a zádveří. Dochované renesanční kletované 

omítky byly na povrchu zašpiněné, porušené řadou trhlin, místy s vysprávkami. Bylo zjištěno, že 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 tmelem. 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 ve stejném barevném odstínu jako v předchozích etapách. Stavební práce 

probíhaly i v interiéru a na střeše přístavku nad Tereziánským křídlem. Veškeré práce se prováděly v souladu s 

požadavky zástupce památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 

Nová pískovcová dlažba byla položena v zádveří vstupu do kostela. Během prací na podlaze byla pod betonovou 

mazaninou objevena kamenná opuková deska. Deska byla z podlahy, za přítomnosti zástupců Archeologického 

ústavu AV ČR, vedoucí pracoviště Pražský hrad, opatrně vyjmuta. Bylo zjištěno, že se jedná o oltářní desku ze 

16. století.  Poté byla deska převezena do lapidária Pražského hradu. Následně bude provedeno její restaurování 

podle požadavků památkové a archeologické péče.  

Kostel je ve vlastnictví Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Podporou realizace obnovy této 

nemovité kulturní památky plní městská část Praha 1 svůj Program regenerace městských památkových 

rezervací a památkových zón schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2022-2026, jehož je tato akce 

součástí.  
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3. Rekonstrukce objektu a modernizace zahrady, Řásnovka 784/2, parc.č. 867, k.ú. Staré Město, Praha 1  

Historie zástavby této parcely sahá do doby kolem poloviny 13. století, kdy zde stál dům U Věže. Budovu 

později koupil Arnošt z Pardubic pro fakultu svobodných umění. Roku 1363 je zde zmiňována existence 

Šternberského dvora, zabírajícího značnou část parcely. V roce 1548 byl dům koupen svatohaštalským záduším 

a do roku 1713 sloužil jako fara. Během následujícího vývoje byla přistavována další křídla. V roce 1965 došlo 

k asanaci objektu a jeho nahrazení novostavbou napodobující hmotu původní stavby, zachovávající pouze 

gotický sklep. Jednopatrový dvoukřídlý dům se sedlovou střechou má zcela prostou fasádu, zaoblené průčelí 

směrem do ulice Řásnovka je jedenáctiosé. Křídla spojují loggie, rozlehlou parcelu ohraničuje vysoká zeď. V 

současné době je objekt využíván mateřskou školou. V roce 2021 započala kompletní rekonstrukce objektu, 

která rozšířila původní kapacitu školního zařízení na čtyři třídy. Zároveň byla v suterénu domu vybudována 

solná jeskyně a tělocvična. Zcela nově bylo upraveno a modernizováno i dětské hřiště na zahradě objektu. 

Realizací rekonstrukce této nemovité kulturní památky plní městská část Praha 1 svůj Program regenerace 

městských památkových rezervací a památkových zón schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2022-2026, 

jehož je tato akce součástí.  

 

     
 

4. Objekt č.p. 226 - oprava oken, dveří a parteru fasád, Slovanský ostrov 8, Společenský dům Žofín, parc. č. 

952, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

Volně stojící dvoupatrová novorenesanční budova byla vybudovaná v roce 1884 podle plánů Jindřicha Fialky 

rozšířením a přestavbou klasicistního domu z roku 1830. Iniciátorem vzniku klasicistní stavby byl Václav 

Antonín Novotný, tehdejší majitel pozemku. Palác byl pojmenován Žofín na počest arcivévodkyně Žofie. 

Malířská výzdoba je od Františka Duchoslava a Viktora Olivy. Palác je významným dějištěm současného i 

minulého kulturního a společenského života Prahy. Odehrává se zde množství koncertů a plesů. V objektu 

každoročně probíhají potřebné opravy. V roce 2022 byly opraveny vchodové dveře, vybraná okna severního 

průčelí budovy a provedeny opravy fládrování vytipovaných dveří v přízemí.  Dále byly realizovány opravy 

dlažby na prazích protipovodňové ochrany paláce a proběhly opravy rozvodů vody.  Malířské a štukatérské 

práce byly provedeny v parteru severní, jižní a východní fasády. Realizací postupné obnovy této nemovité 

kulturní památky plní městská část Praha 1 svůj Program regenerace městských památkových rezervací a 

památkových zón schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2022-2026, jehož je tato akce součástí.  

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Frederika_Bavorsk%C3%A1
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5. Objekt č.p. 693, Školská 28 – restaurování vstupního schodiště a oprava vstupních dveří, parc.č. 2032, k.ú. 

Nové Město, Praha 1 

 

V místě starší zástavby byl v letech 1887-88 podle plánů J. Rixy vystavěn neorenesanční nájemní dům se 

šestiosým průčelím zvaný U Rytířů. Jedná se o objekt na nepravidelném půdorysu s dvorem a dvorní přístavbou, 

který se skládá ze dvou spojených příčných dvoutraktových křídel. V přízemí se do ulice otvírají půlkruhové 

výkladce a v nejzazší levé ose je proražen průjezd do dvora. Objekt působí masivně díky čtyřpodlažní úrovni, 

nárožnímu armování a kvádrované rustice v přízemí. Sgrafitová výzdoba Mikoláše Alše se projevuje zvláště na 

hlavním průčelí (obrazy českých panovníků a legendárních hrdinů v úrovni nejvyššího patra a znaky českých 

měst ve fabionové římse). Sgrafity jsou pokryty také klenby průjezdu a další části objektu. Půdorysné řešení, 

hmota objektu a řada malířských, sochařských a uměleckořemeslných prvků zůstala zachována do současnosti.  

V roce 2022 bylo kompletně restaurováno dvorní vstupní schodiště, které se nacházelo ve velmi špatném 

stavebně technickém stavu. Cílem restaurátorského zákroku bylo obnovit původní estetické řešení schodiště. 

Chybějící kamenné prvky schodiště byly doplněny a  nově prezentovány v přirozeném stavu bez štukových 

vrstev. Postranní zídky pak v obnoveném štukování s nátěrem fasádní barvou.  

Dům je ve správě Společenství vlastníků Nové Město č.p. 693/28. Podporou realizace obnovy této nemovité 

kulturní památky plní městská část Praha 1 svůj Program regenerace městských památkových rezervací a 

památkových zón schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2022-2026, jehož je tato akce součástí.  

 

       
 

6. Objekt č.p. 152, V Jirchářích 14 – celková rekonstrukce bytu č. 4 v přízemí dvorního traktu domu, parc.č. 

865/5, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

Objekt původně středověké fary a školy je situován v návaznosti na kostel sv. Michala v Opatovicích. Členitá 

dispozice vznikla barokními, klasicistními a historizujícími přestavbami. Dnešní podoba fasád a dvorního křídla 

je z přestavby z let 1860-68. Na severní straně pozemku se nachází dvoukřídlový dvoupodlažní pavlačový dům 

se zalomenou fasádou do ulice V Jirchářích. Na jeho štítové průčelí navazuje štít východního trojkřídlého domu, 

na jehož podélné zalomené křídlo orientované ke kostelu kolmo navazuje jižní křídlo uzavírající dvůr a příčné 

křídlo do dvora. Fasáda do ulice V Jirchářích je devítiosá, členěna pásovou rustikou v 1.NP a kordonovou 

římsou. Čtyřosá štítová fasáda je ukončena trojúhelným štítem, členěným štukovými rámy s trojitým oknem 

uprostřed, s drobnými štítovými nástavci na vrcholu i po stranách a rovnou zdí vlevo. V přízemí se nacházejí 

segmentově ukončená vrata průjezdu, nad nimi je segmentová nika. Okna jsou zdobena šambránami, ve 2.NP 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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s nadokenními a parapetními římsami. Štít východní budovy je obdobný. Její západní fasáda s dvojím 

zalomením je hladká, členěná kordonovou římsou, okna jsou s orámováním. Zastřešení domů je sedlovými, 

pultovými a valbovými střechami s vikýřky. Dvorní fasády jsou hladké nebo členěné lizénami, v přízemí 
rustikovanými, vlys pod korunní římsou je zdoben zubořezem. Původní jsou i schodiště na pavlače. Na západní 

straně je přízemní novostavba obytného domu na místě původního ateliéru z roku 1876.  

 

V roce 2022 proběhla celková rekonstrukce bytu č. 4 v přízemí dvorního traktu domu. Součástí rekonstrukce 

byla sanace původního zdiva z hlediska vyskytující se zvýšené vlhkosti, opraveny byly omítky stěn a kleneb, 

vybudováno nové sociální zázemí bytu a kompletně nové souvrství podlahy včetně hydroizolace. Původní 

dřevěné kazetové dveře byly repasovány. Okna byla provedena nově podle oken původních. Byt je navržen 

jako bezbariérový a bude využit pro osoby se níženou možností pohybu.  

 

Dům je ve správě Společenství vlastníků jednotek domu V Jirchářích 14, čp. 152 Praha 1. Realizací 

rekonstrukce bytu v této nemovité kulturní památce plní městská část Praha 1 svůj Program regenerace 

městských památkových rezervací a památkových zón schválený Ministerstvem kultury ČR na roky 2022-2026, 

jehož je tato akce součástí.  

 

       
 

7. Objekt  č.p. 670, Karlovo náměstí 25 – oprava střešního pláště hospodářského stavení ve dvoře objektu, č. 

parc. 1974,  k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

Jedná se o trojkřídlý objekt s nápadně delším jižním pavlačovým křídlem, které bylo přistavěno v roce 1725 a 

hospodářskou budovou ve dvoře ze 40. let 19. století. Dnešní vzhled uliční fasády pochází z neoklasicistní 

přestavby v letech 1926-27, při níž bylo nastaveno 3. patro. Měšťanský dům, zvaný U Zahrádeckých, stojí na 

místě středověké stavby a dochovává méně častý typ jednotraktového gotického objektu na široké parcele 

(sklepy a terénní zdivo). Dále jsou dochované raně barokní křížové klenby v jižním křídle, české placky a 

segmentové klenby. Budova je významná zvláště díky četným dochovaným klenbám z různých časových 

období počínaje středověkem. 

 

V roce 2022 městská část Praha 1 provedla opravu střešního pláště dvorního hospodářského stavení včetně 

atypických oválných oken zvaných „volské oko“. Stávající krytina byla sejmuta.  Následně byla provedena 

revize a oprava konstrukce krovu včetně preventivního ošetření dřevěných prvků přípravkem proti dřevokazné 

houbě. Na nově provedené laťování byly navráceny a z části doplněny původní střešní tašky bobrovky. Dále 

byly vyměněny dožilé měděné klempířské prvky. Atypická oválná podkrovní okénka byla nahrazena replikami 

stávajících výplní. 

 

        

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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8. Objekt č.p. 512, Michalská 2 – oprava dvorních fasád, č. parc.: 436,  k.ú. Staré Město, Praha 1 

 

Nárožní třípatrový dům U Isidorů vznikl spojením dvou samostatných, v jádru středověkých objektů. Johann 

Kaura v roce 1845 už spojený dům radikálně přestavěl v přízemí a znovu vystavěl od 1. patra. Fasáda do 

Havelské ulice je  osmiosá, po stranách a uprostřed jsou pilastry vysokého řádu, šambrány nasedají na parapetní 

římsy ve 2. patře zakončené akroteriemi.  Fasáda do Uhelného trhu je obdobná, pětiosá, v přízemí je řada 

výkladců. Fasáda do Michalské ulice je čtyřosá, v přízemí jsou částečně původní okna.   

 

Dvorní fasády se dlouhodobě nacházely ve špatném stavebně technickém stavu stejně jako střecha. V roce 2022 

byla realizována oprava dvora objektu, dvorních fasád včetně pavlačí a jejich zábradlí, oken, dveří, povrchů 

domovního schodiště a vstupních dveří do objektu. Dům je ve správě Společenství vlastníků jednotek domu 

Michalská 2 čp. 512 Praha 1. 

 

       
 

9. Objekt č.p. 26, Tomášská 4 – oprava bytu, č. parc. 95, k.ú. Malá Strana, Praha 1 

 

Dům zvaný „U Zeleného jelena“ je renesančního původu. Po několika stavebních úpravách prošel objekt 

zásadní barokní přestavbou v roce 1723 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera na náklad majitele Jana 

Kašpara Friedricha. Na fasádě se uplatňují bohaté barokní portály, jemný štukový dekor nebo střídání hladkých 

a drsných omítek. Nad dvojitým portálem je v nice osazeno domovní znamení. Je to socha od F. M. Brokoffa s 

námětem setkání svatého Huberta se zázračným jelenem. Členité vrcholně barokní průčelí a mnohé dochované 

klenby řadí objekt k nejkrásnějším příkladům profánní malostranské architektury. Dům je ve správě 

Společenství vlastníků jednotek ul. Tomášská čp. 26/4 Praha 1. 

 

V roce 2022 městská část Praha 1 opravila byt ve třetím nadzemním podlaží. Došlo k úpravě dispozice, osazení 

nových výplní dveřních otvorů do stávajících (vesměs historických) stavebních otvorů a repasi původních 

dochovaných oken a dveří. Současně byla provedena oprava stávajících dřevěných vlysových podlah.  

 

     
 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 
V roce 2022 nedošlo v rezervaci žádnému zrušení prohlášení objektu za kulturní památku. 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 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 2022 došlo k prohlášení budovy Ministerstva průmyslu a obchodu, č.p. 1039, Na Františku 32, Staré 

Město, Praha 1 za novou nemovitou kulturní památku, ÚSKP 106929. Rozhodnutí o prohlášení za nemovitou 

kulturní památku nabylo právní moci dne 23.2.2022.  

 

Jedná se o vysoce kvalitní reprezentativní architekturu ve stylu moderního klasicismu.  Objekt představuje 

hodnotný doklad historizující architektury s velkým důrazem na řešení všech detailů. Veřejnou budovu 

navrhnul v letech 1925-1932 architekt Josef Fanta. Stavba byla dokončena v roce 1934.  Mezi nejhodnotnější 

části patří výzdoba a řešení každého průčelí mohutného bloku, jako celku se všemi architektonickými články a 

detaily plastické výzdoby. Výrazná a dominantní je hmota kupole včetně členění, detailů a plastické výzdoby. 

Zvlášť půvabné je řešení východního průčelí s hmotou nárožního rondelu s portikem, hodné pozornosti je i 

původní architektonické a dekorativní řešení dvorních fasád obou částí objektu. V interiéru stojí za pozornost 

celkové architektonické a dekorativní řešení prostoru schodišťové centrální dvorany ve všech podlažích 

(klenby, stropy, detaily stěn a podest, zábradlí, mřížoví, vitráže, dlažby, svítidla aj.) Rovněž také řešení 

vedlejších provozních schodišť s důrazem na řešení nástupních portálů. 

 

 

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 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 

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

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

-činžovní dům, ÚSKP 40943/1-1780, Malá Strana-Praha 1, čp.534, Vítězná 16 

-činžovní dům, ÚSKP 40935/1-1775, Malá Strana-Praha 1, čp.442, Vítězná 14 

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

-palác městský Hrobčických, ÚSKP 38468/1-196, 

 Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.401/ 20, Provaznická čp.401/ 7 

-palác městský Wimmerův, ÚSKP 38470/1-197, 

 Staré Město-Praha 1, Rytířská čp.402/ 18, Provaznická čp.402/ 5 

-městské domy U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, ÚSKP 38627/1-293, 

 Staré Město-Praha 1, Železná čp.547/3 a 824/ 3a 

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

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

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

-parcela po demolici objektu, Nové Město-Praha 1, Palackého ulice, parc.č.637 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Objekt č.p. 1238, Novomlýnská 3 – rekonstrukce společných a nebytových prostor bytového domu, fasády, 

parc.č. 316, k.ú. Nové Město, Praha 1  

 

V roce 2022 byla městskou částí Praha 1 provedena oprava fasád dvora včetně pavlačí ve druhém a třetím 

nadzemním podlaží bytového nájemního domu. Jednalo se o opravu povrchů a repasi a doplnění zábradlí. Dále 

došlo k repasi a výměně některých oken, výměně vstupních dveří do bytů, opravě a provedení nových omítek 

a provedení nových nátěrů. Opraveny byly i navazující společné prostory domu, průjezd, dvůr a hygienické 

příslušenství v severním traktu objektu. Součástí akce byla i oprava nebytového prostoru v přízemí s novým 

hygienickým zázemím. Dále byla realizována oprava a nový nátěr uličních fasád.   

 

      
  

2. Objekt č.p. 435, Všehrdova 21 – stavební úpravy bytu č.4, parc.č. 340, k.ú. Malá Strana, Praha 1  
 

V roce 2022 byly městskou částí Praha 1 realizovány dispoziční a stavební úpravy bytové jednotky č. 4 ve 

druhém nadzemním podlaží domu. Úpravy byly provedeny za pomocí nových či stávajících rozšířených 

stavebních otvorů, překlenutých ocelovými prvky a nových dělících konstrukcí navržených ze systému suché 

výstavby. Vstup do bytu byl zachován ze společné pavlače. Dále došlo k revitalizaci interiéru a renovaci 

povrchů podlah, stěn, stropů, oken a dveří.  

 

       
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2022 byl odstraněn objekt č.p. 1502, Revoluční 30, k.ú. Nové Město, Praha 1. K odstranění nárožního 

domu došlo z důvodu plánované novostavby.  
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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 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 2012-

2022 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Na území městské části bylo v letech 2012-2022 z rozpočtu městské části Praha 1 zrealizováno množství 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 2022 proběhlo několik dalších akcí. Jedná se například o druhou etapu úprav parku na 

Klárově, která spočívala v obnově a doplnění stávajících pochozích ploch, mobiliáře, dětského hřiště a úpravu 

a dosadbu zeleně. Bylo zde vysazeno celkem dvacet jedna nových stromů. Dále byla v letošním roce započata 

i náročná rekonstrukce parku při ulici Cihelná na Malé Straně, kde práce probíhaly až do konce listopadu. 

V roce 2023 se plánuje dokončit opěrné patky protipovodňových stěn. Obnova mlatového povrchu a nové 

pergoly byly realizována ve Vojanových sadech na Malé Straně. V rámci Chodníkového programu došlo k 

opravě vybraných částí chodníků v ulici Skořepka na Starém Městě a na Senovážném náměstí na Novém Městě. 

Po náročných přípravách byla letos na ostrově Kampa na Malé Straně dokončena i oprava havarijní opěrné 

stěny v úseku mezi Lichtenštejnským palácem a Muzeem Kampa, U Sovových mlýnů 2. Na ostrově došlo také 

k opravě povrchů stávajícího dětského hřiště v blízkosti Komunitního centra Kampa. Podrobněji viz příloha 

přihlášky. 

 

Kromě toho byly realizovány další, především infrastrukturní akce většího rozsahu, financované hlavním 

městem Prahou nebo jiným subjektem. Po celý rok 2022 byla například prováděna rekonstrukce Václavského 

náměstí – dolní část. Součástí této akce byla i výsadba druhé řady stromořadí  lip a instalace fontány a nového 

městského mobiliáře. V polovině roku 2022 byla dokončena první etapa úpravy veřejných prostor v oblasti od 

Klementina, přes Křižovnické náměstí až po Národní divadlo. Cílem nových úprav byl vznik vstřícného, 

esteticky hodnotného a dopravně dobře uspořádaného veřejného prostranství, které zvýšilo bezpečnost chodců 

a cyklistů, a zároveň vytvořilo dostatek prostoru pro umístění nového stromořadí. Na nově vybudované 

promenádě Smetanova nábřeží bylo vysazeno stromořadí celkem sedmnácti jerlínů japonských. Dále byla 

v roce 2022  dokončena druhá etapa úprav zahrady Květnice na Petříně. Došlo k rekonstrukci jezírka a byla 

obnovena trvalková výsadba. Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

    
  

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2012 - 2022 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. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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 2018-2021, kde se na území naší městské části počítalo s cca 400 novými 

stromy v Petřínských sadech.  

Dále město pokračuje ve výsadbě stromů například v rámci rekonstrukce Václavského náměstí nebo na 

Smetanově nábřeží – viz bod C1. 

V roce 2022 byly městskou částí Praha 1 vysazeny nové stromy v parku na Klárově v rámci úprav tohoto 

veřejného prostranství Malé Strany.  Celkem bylo vysazeno dvacet jedna nových stromů. Letos byla také 

započata náročná rekonstrukce parku při ulici Cihelná na Malé Straně. Podle návrhu zde bylo rozmístěno třináct 

nových solitérních stromů, množství popínavek a růží. V přípravě je revitalizace dětského hřiště Za Haštalem, 

kde součástí návrhu je i dnes oblíbená komunitní zahrada. 

 

    

 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2012 - 2022 (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. 

                2012           29 415   2022  26 617 

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.  

 

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. 

 

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 

pod názvem 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. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.praguecitytourism.com/
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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. 

 

Adresa: 

Prague City Tourism a.s. 

Žatecká 110/2 

110 00 Praha 1 – Staré Město 

 

TIC Staroměstká radnice,  Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město 

TIC – Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 – Staré Město 

TIC – Petřínské rozhledny, Petřínské sady, Praha 1 – Malá Strana 

TIC - Letiště Václava Havla, Terminál 1 – příletová hala, Aviatická, Praha 6 – Ruzyně 

TIC - Letiště Václava Havla, Terminál 2 – příletová hala, Schengenská, Praha 6 – Ruzyně 

 

2) 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 

 

3) 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 

 

4) 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: 

Informační kancelář Úřadu MČ Praha 1 

Vodičkova 681/18 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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5) Dopravní podnik hl. m. Prahy – Infocentrum Magistrát nabízí širokou škálu jízdních dokladů a průkazů 

Pražské integrované dopravy (PID), kompletní informace o spojích v Praze a jejím okolí a tištěné plánky a 

materiály týkající se cestování hromadnou dopravou. Vyškolení informátoři jsou připraveni zákazníkům poradit 

v oblasti tarifu a přepravních podmínek nebo pomoci s cestou kamkoli a kdykoli v rámci PID. V neposlední 

řadě Vám nabídneme originální suvenýry, publikace a další předměty s motivy dopravy a dopravních 

prostředků. 

 

Adresa: 

Jungmannova 35/29 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 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 2012 - 2022). 

 

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 2022-2026 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.  

Program byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0325 ze dne 14.12.2021. 

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. V září roku 2022 se tato výstava uskutečnila pod názvem VIZE 

CENTRA PRAHY 2035. 

 

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 2022. 

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. 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.praha1.cz/cps/uzemni-rozvoj-a-investice-program-regenerace.html
http://rd3.seznam.cz/firm/16/09/47.html?http://www.seznam.cz/16/09/47-linhartova-nadace.html?sekce=642
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Nadace Českého kubismu, Široká 36, Josefov, 110 00 Praha 1 

Posláním nadace je ochrana kulturních památek, zejména architektonických staveb a ochrana užitého umění 

designérů první poloviny 20. století. Podpora při obnově a ochraně kulturního dědictví České republiky, které 

svým významem přesahuje daný region. 

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, Melantrichova 5, 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 

Provoz nadace podporuje akviziční, výstavní, publikační a vzdělávací programy Národní galerie. 

 

Příklady dalších klubů, nadací občanských sdružení, spolků a podobně: 

Český svaz vědeckotechnických společností, Praha 1, Novotného lávka 5 

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

Duha - UNITED, Praha 1, Senovážné nám. 24 

Herecká asociace, Praha l, Senovážné nám. 23 

Charita Česká republika, Praha 1, Vladislavova 12 

Americký klub dam, Praha 1, Betlémské nám. 1 

Klub Za starou Prahu, Praha 1, Mostecká 1 

Klub cestovatelů (Svět outdooru, s.r.o.), Praha 1, Masarykovo nábřeží 22 

Občanské sdružení - ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, Praha 1, Novotného lávka 5 

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

Lotus – Pražské budhistické centrum z.s., Praha 1, Dlouhá 2 

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

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

Sdružení historiků České republiky, Praha 1, Náměstí Jana Palacha 2 

Sdružení Nového Města pražského, z.s., Praha 1, Václavské náměstí 56 

Společnost pro estetiku z.s., Praha 1, Celetná 20 

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

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty, Praha 1, Černá 9 

Svaz českých filatelistů, Praha 1, Opletalova  29 

Nadační fond pro taneční kariéru, Praha 1, Celetná 17 

Pražská organizace vozíčkářů, z.s., Praha 1, Benediktská 6 

a mnoho dalších. 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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
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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 masopustní průvod, čarodějnice, množství slavností a Den dětí. Kromě toho se na 

území MČ P1 koná množství příležitostných akcí kulturního, sportovního a společenského charakteru.  

 

Příklady vybraných akcí: 

 

Rozsvícení vánočních stromečků Petrské náměstí, Kozí plácek, Václavské náměstí, Jungmannova ulice, 

Betlémské náměstí, Malostranské náměstí,  27.11 - 30.11.2022 

 

Vánoční setkání se sportovním klubem vozíčkářů, dvorek domu Jindřišská 18, 6.12.2022 

 

Christmas Night Run, Rudolfinum, 17.12.2022 

 

16. ročník cyklu „Skladatelé dětem – děti skladatelům“, Kaiserštejnský palác na Malostranském náměstí, 

4.11.2022 

 

Petrská strašidla, Poštovní muzeum, 17.11.2022 

 

Charity Advent Market, The Mozart Prague, Karoliny Světlé 34,  25.-27.11.2022 

 

České muzeum hudby: Andrés De Jerez & Carlos Grilo - recitál pro zpěv a  kytaru, 25.11.2022 

 

 „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a 

Malty a Společnost pro duchovní hudbu, koncert duchovní hudby, kostel Panny Marie pod Řetězem 7.11 

2022  

 

Malostranský candrbál, Malostranská beseda, 19.11.2022 

 

Domov - souhrnná výstava svazu českých fotografů, Galerie Ambit, Jungmannovo nám.18, 27.10.-13.11.2022 

Lampionový průvod, u MŠ Hellichova, Malá Strana, 1.11.2022 

 

Sokolský běh republiky, Hellichova ulice, 17.10.2022 

 

Tradiční ples dobrovolných hasičů, Malostranská beseda, 8.10.2022 

 

Seniorské Stardance  v rámci tanečního festivalu Prague Dance Championship 2022, Žofín, 10/2022 

 

Sousedské moštování 2022,  Vojanovy sady, 1.10.2022 

 

Noc literatury, dvacet čtecích míst na Malé Straně a Kampě, 21.9.2022 

 

Národní setkání hudebních souborů seniorů, Velký sál Hlaholu, 30.9-1.10.2022 

 

Vlídné okamžiky, Pavla Vaňková a Jiří Vaněk – obrazy a sochy, výstava ve Vrtbovské zahradě,  2-31.10.2022 

 

Svatováclavské putování Prahou a Palladiem země české, trasa Pražský hrad – svatojiřská bazilika – 

Václavské náměstí u socha sv. Václava, 27.9.2022 

 

Spolkový den v parku Kampa, 15.9.2022 

 

Koncert pro Evropu: Česká filharmonie na Vltavě,  Slovanský ostrov – plovoucí scéna, 2.9.2022 

 

Letní 3Kino na Mariánském náměstí, 18.8-20.8.2022 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Edith Stein: Na konci zůstane jenom láska akce v rámci projektu Člověk v dialogu v kostele Pražského 

Jezulátka, komponovaný program k 80. výročí úmrtí židovské filosofky a bosé karmelitky, 13.9.2022 

 

Galerie Hollar – výstava Mladá grafika, 8.9.-2.10.2022 

 

Galerie 1, výstava připravovaných i nedávno realizovaných projektů na území Prahy 1 – VIZE CENTRA 

PRAHY 2035, Štěpánská 47, 6.9.-1.10.2022 

 

Sochy na Příkopech, 5. ročník výstavy soch ve veřejném prostoru VáclavART, ulice Na Příkopě, 6.9.- 

4.10.2022 

 

Tradiční keramické trhy na Kampě, ostrov Kampa, 3.9.- 4.9.2022 

 

Petrské hudební léto 2022, park Lannova, nábřeží Ludvíka Svobody, 25.8.-8.9.2022 

 

Den seniorů pod Petřínem, zahrada nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 

17.9.2022 

 

Výstava ZENGA – japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, Národní galerie Praha,  výstava a speciální 

letní program naplněný jógou a meditací na terase Schwarzenberského paláce, 26.6.-22.9.2022 

 

Prostřený stůl na Malostranském náměstí, 10. ročník, 21.6.2022 

 

Pietní akt připomínající hrdinství a památku československých parašutistů,  chrám sv. Cyrila a Metoděje 

v Resslově ulici, 18.6.2022 

 

20. ročník konference Světové asociace symfonických dechových orchestrů a souborů WASBE (World 

Association of Symphonic Bands and Ensembles), Palác Žofín, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 19.7-

23.7.2022 

 

Kostelní slavnosti – Barokní perla, kostel sv. Haštala, Haštalské náměstí 790, 13.6.2022 

 

Open Air koncert České filharmonie, Hradčanské náměstí, 22.6.2022 

 

ZUŠ Open, Valdštejnská zahrada, přehlídka tvorby a práce základních uměleckých škol z celé ČR, 28.5.2022 

 

„Přijďte si s námi zahrát“ – 7. ročník open air koncertu Nadačního fondu Harmonie pro mladé talenty, 

Střelecký ostrov,  29.5.2022 

 

Den dětí 2022, ostrov Kampa, 31.5.2022 

 

Výstava Má vlast cestami proměn, 14. ročník, nádvoří Strahovského kláštera, 18.6.- 2.7.2022 

 

Svatojánské slavnosti Navalis, 14. ročník obnovených slavností k výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého, 

14.5.- 15.5.2022 

 

Jarní krajkářské a řemeslné trhy 2022, ZŠ Curieových 2, 14.5.- 15.5.2022 

 

Májový koncert, Kostelní slavnosti – cyklus koncertů s nahlédnutím do historie,  kostel sv. Ducha, U Sv. 

Ducha, 16.5.2022 

 

Open House Praha, 8. ročník, zpřístupnění 101 budov a prostorů na celém území Prahy a doprovodný 

program přednášek, diskuzí a speciálních komentovaných procházek, 16.5.-22.5.2022 

 

Májový koncert pro seniory, palác Žofín, 1.5.2022 

 

Den Země, ostrov Kampa, 5.5.2022 
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Filipojakubská noc, ostrov Kampa, 30.4.2022 

 

Slavnostní předávání titulu Historické město roku 2021, palác Žofín, 14.4.2022 

 

Dvě tváře Prahy, 12. ročník fotografické soutěže, Café Tramvaj na Václavském náměstí, 11.4. –  9.5.2022 

 

Václavské velikonoce - velikonoční trhy, Václavské náměstí, 04/2022 

 

Hasičský bál, Malostranská beseda, 26.3.2022 

 

Koncert pro Ukrajinu, Václavské náměstí, 1.3.2022 

 

Malostranský masopust 2022, masopustní průvod z Loretánského náměstí na Kampu,  26.2.2022 

 

Pietní akt v Nerudově ulici, připomenutí pochodu vysokoškolských studentů za svobodu a demokracii 

25. února 1948, 25.2.2022 

 

Setkání s kulturou,  Duo Mráček–Pěruška (housle a violoncello) , Malostranská beseda, 12.1.2022 

 

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 2022 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

Bohužel, v současné době nejsou dostupné žádné relevantní údaje. 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2022 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 24 98 090,-  

Z toho na území MPR nebo MPZ 24 98 090,-  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
16 5 479,-  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské 

části hl. města Prahy, uvedeného bez přijatých dotací, 

na obnově památek v roce 2022 na území 

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

jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je 

obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna 

investovat z vlastního rozpočtu do obnovy památek. 

 

   7,5% 

 

 

 

 

 (UR = 1 300 130,8 tis. Kč) 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022. 

Akce Kč (tis.) 

Školní budova Vojtěšská 216/13, obnova střešního a vnějšího pláště, krovu a 

restaurování fasády, parc.č. 977,  k.ú. Nové Město, Praha 1   

2 430,0 

Restaurování interiéru kostela Všech svatých – III. etapa (podkruchtí a zádveří),  

nám. U Svatého Jiří, Hradčany, Praha 1 

500,0 

Restaurování venkovního schodiště v domě U Rytířů, Školská 693/28, parc. č. 2032,  

k.ú. Nové Město, Praha 1 

200,0 
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F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

   

   

   

   

 

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. Nově zpracovaný Metropolitní plán začne platit od 1.1.2024. 

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.  

 

V prosinci 2019 byl Zastupitelstvem hlavního města Prahy 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. 

Třetí aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1 byla vypracována Ing. arch. Janem Sedlákem 

v roce 2021. Zastupitelstvo MČ Praha 1 aktualizaci schválilo dne 14.12.2021 pod číslem usnesení UZ21_0325. 

Poté byl program odeslán na Ministerstvo kultury ČR. 
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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). 

 

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 fond včetně 

památkově chráněných objektů. 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 donedávna byla i díky 

extrémní turistické zátěži a trvalému investorskému tlaku na využití objektů natolik dominantní, že již 

významně ovlivňovala sociální vztahy nebo kvalitu složek životního prostředí.  

 

Aktuálně však území prochází novou podobou změn souvisejících s pandemickou situací. V této souvislosti se 

objevují nové jevy, které proměňují provozně funkční povahu území, především s dopadem na veřejný prostor, 

jenž se v některých částech území na turistický ruch jednoznačně orientoval. Dopady této situace do budoucna 

nelze dosud jednoznačně vyhodnotit, nicméně lze již konstatovat, že vznik epidemické krize trvající od začátku 

roku 2020 dal vzniknout novým, nečekaným situacím a proměnám ve fungování území. Je samozřejmě otázkou, 

do jaké míry se jedná o proměny trvalé nebo dočasné. Jako příklad lze uvést následující: 

 

Turismus 

Větší část období od předešlé aktualizace Programu regenerace bylo možno pozorovat stupňující se intenzitu 

turismu a z toho plynoucí enormní zatížení veřejného prostotu v historicky atraktivních místech. Zde prakticky 

opanoval jeho podobu i provoz, a to i v nočních hodinách. Jednalo se především o hromadně pojímaný, 

skupinový návštěvnický ruch orientovaný na gastronomickou, resp. zážitkovou formu spojenou především s 

konzumací alkoholu. Zlom související s pandemickou situací přinesl zcela opačnou situaci prostoru  
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orientovaného na komerční aktivity související s návštěvnickým ruchem. Mnohá komerční zařízení z parterů 

mizí a pěší zátěž se výrazně snížila a klientela existujících se proměnila. 

 

Airbnb 

V souvislosti s proměnou turismu je možno konstatovat i proměnu do té doby eskalujícího fenoménu airbnb, 

která opanovala především centrum města. Zvláště v některých dosud nejvíce obývaných částech vyvolal 

stížnosti obyvatel. Pro funkci těchto částí města měl vliv na strukturu především komerčních služeb, které se 

opět více orientovaly na extensivní turistický ruch v neprospěch základní občanské vybavenosti. Vlivem 

pandemické situace dochází ke změnám vedoucímu k proměně struktury nájemníků ve prospěch 

dlouhodobějších nájmů, dokonce k nenaplnění existujících kapacit. 

 

Fenomén nových sdílených dopravních prostředků 

Užívání netradičních dopravních prostředků, které jsou primárně určeny pro sdílené užívání, se silně ujalo 

v rámci turistického ruchu (dříve seg-way, koloběžky, aj.). Jejich užívání do značné míry nevhodně zaplnilo 

veřejný prostor pro pěší. Užívání výrazně oslabilo v období omezeného cestovního ruchu. Naopak zájem 

domácích uživatelů mírně stoupá u elektrických sdílených jednostopých vozidel. Problémem u nich je živelné 

parkování, resp. stanoviště zápůjček, která ubírají potřebné kapacity na vozovkách a chodnících. 

 

Proměna zatíženosti veřejného prostoru  

I provoz veřejných prostorů zaznamenal nové projevy. Na rozdíl od tradičního problému zatížení historických 

tras města se lokálně projevují nové formy jejich přetížení související s omezenou nabídkou gastronomických 

služeb v objektech ve prospěch užívání venkovních prostorů, zahrádkami a terasami počínaje a veřejnou zelení 

konče. Obecně vlivem současné situace akceleruje trend směřující k využívání atraktivních historických 

prostorů jako prostředí pro městskou rekreaci v širším smyslu slova. Na rozdíl od předešlé situace se jedná 

dominantně o místní obyvatele nebo o návštěvníky z okolních částí města. 

 

Vizuální smog 

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 2022 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:  Mgr. Terezie Radoměřská, starostka  MČ Praha 1                    Datum      ………………….  2022           

 

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. 2022. 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 2022. 

 

-   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.  

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
mailto:info@shscms.cz

