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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 2019 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

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

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

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

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

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019, doplněnou fotodokumentací. 

 

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

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

v rámci PPR celá řada subjektů, revitalizace veřejných je pouze v gesci samospráv - hlavního města a městských 

částí. 

 

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

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

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

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

významné zvýšení jejich estetické a užitné kvality. 

 

V rámci Programu regenerace bylo pro objekty na území MČ Praha 1 od roku 1996 vyčerpáno zhruba 53,7 mil. 

Kč, z čehož téměř 30 mil. Kč směřovalo do rekonstrukcí objektů ve svěřené péči městské části. Od roku 2012 

čerpá MČ Praha 1 příspěvky z tohoto dotačního titulu nepřetržitě. Obnovou postupně prošly památky jako dům 

U Kutovců v Havelské ulici, novorenesanční fasáda činžovního domu Karoliny Světlé 17, palác Thurn-Taxisův 

v Letenské ulici, kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, kašna Terezka na Mariánském náměstí nebo aktuálně 

Bastion č. 8 na Hradčanech (8,5 mil. Kč – I. Etapa, 4,43 mil. Kč – II. etapa (podrobněji viz příloha přihlášky). 

Na zahájenou rekonstrukci barokního domu pro centrum dětí v Truhlářské 1113/8 byla v roce 2019 MČ Praha 1 

čerpána dotace Hlavního města Prahy ve výši 10,0 mil. Kč.  

 

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

obnovu domovního fondu (cca 20 mil. Kč ročně, kdy přes 90% příjemců pochází z řad SVJ a bytových družstev) 

nebo Grantu na obnovu kulturního dědictví – drobné řemeslné prvky (cca 0,4 mil. Kč ročně). V rámci grantů je 

podporována i činnost nevýdělečných místních kulturních či sportovních institucí a spolková činnost občanů.  

V případě žadatelů z Programu disponuje rozpočet MČ P1 v kapitole Rozvoj obce dlouhodobě položkou na 

dokrytí požadovaných alespoň 10 % finančních prostředků z rozpočtu města. 

 

V rámci úprav veřejných prostranství bylo z rozpočtu MČ Praha 1 od sledovaného roku 2011 uvolněno cca 223 

mil. Kč.  V roce 2019 proběhla rekonstrukce ulic Týnská – Štupartská, kde kromě obnovy uličních povrchů byly 

vysazeny i nové stromy. Za finanční podpory Hlavního města Prahy (0,5mil. Kč) byla v letošním roce opravena 

cestní síť v Parku národního probuzení na Smetanově nábřeží. Další navazující etapou (cca 2020-2021) bude 

restaurátorská obnova Krannerovy kašny s pomníkem Františka I. V rámci chodníkového programu byly letos ve 

spolupráci s TSK a.s. realizovány opravy vybraných částí chodníků v oblasti ulic Mostecká, Skořepka, 

Haštalská, Rybná, Masná a Dvořákovo nábřeží. 
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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 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území Městské části Prahy 1 se k 1.12.2019 nachází 1 264  nemovitých kulturních památek zapsaných 

v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.  

 

Rozloha Pražské památkové rezervace (PPR) je 866 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 2019 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

HRADČANY 

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

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

MALÁ STRANA 

-měšťanský dům U Voskářů, Všehrdova čp. 438/ 13, ÚSKP 39472/1-830, rekonstrukce probíhá 

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

NOVÉ MĚSTO 

-Dům uměleckého průmyslu, Národní čp. 38/ 36, Charvátova čp. 39/ 10, ÚSKP 39852/1-1064 

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

STARÉ MĚSTO 

-městský palác, Hrobčických, Rytířská čp. 401/ 20, Provaznická čp. 401/ 7, ÚSKP 38468/1-196 

-městský palác, Wimmerův, Rytířská čp. 402/ 18, Provaznická čp. 402/ 5, ÚSKP 38470/1-197 

-měšťanský dům U České koruny, Havelská čp. 509/ 7, Michalská čp. 509/ 10, ÚSKP 38588/1-269, 

rekonstrukce probíhá 

-městský dům U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, 

Železná čp. 547/ 3, Železná čp. 827/3a, ÚSKP 38627/1-293 

-městský dům Sixtův, Celetná čp. 553/ 2, ÚSKP 38637/1-299, rekonstrukce probíhá 

-dům U Bílého vlka, čp. 545, Kamzíková 3, Železná 5, ÚSKP 38625/1-292 

-dům U Starých Šedivých, Bartolomějská čp. 309/ 13, ÚSKP 44512/1-160 

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 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

HRADČANY 

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

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

MALÁ STRANA 

-měšťanský dům U Voskářů, Všehrdova čp. 438/ 13, ÚSKP 39472/1-830, rekonstrukce probíhá 

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

NOVÉ MĚSTO 

-Dům uměleckého průmyslu, Národní čp. 38/ 36, Charvátova čp. 39/ 10, ÚSKP 39852/1-1064 

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

STARÉ MĚSTO 

-městský palác, Hrobčických, Rytířská čp. 401/ 20, Provaznická čp. 401/ 7, ÚSKP 38468/1-196 

-městský palác, Wimmerův, Rytířská čp. 402/ 18, Provaznická čp. 402/ 5, ÚSKP 38470/1-197 

-měšťanský dům U České koruny, Havelská čp. 509/ 7, Michalská čp.509/ 10, ÚSKP 38588/1-269, 

rekonstrukce probíhá 

-městský dům U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, 

Železná čp. 547/ 3, Železná čp. 827/3a, ÚSKP 38627/1-293 

-městský dům Sixtův, Celetná čp. 553/ 2, ÚSKP 38637/1-299, rekonstrukce probíhá 

-dům U Bílého vlka, čp. 545, Kamzíková 3, Železná 5, ÚSKP 38625/1-292 

-dům U Starých Šedivých, Bartolomějská čp. 309/ 13, ÚSKP 44512/1-160 

Důvod nevyužívání jednotlivých objektů ani doba trvání nevyužívání objektů se nesleduje. 
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A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1) Oprava bastionu č. 8 – II. etapa, Strahovská ulice, Dlabačov, parc. č. 296, 297, 298, k.ú. Hradčany, 

Praha 1 

 

V roce 2019 byla Městskou částí Praha 1 opravena druhá část bastionu č. 8 na Hradčanech. Bastion vznikl ve 2. 

polovině 17. století jako součást nového fortifikačního systému Malé Strany a Hradčan. Byl zbudován jižně od 

Strahovské brány, která byla na konci 19. století zbořena. Bastion má tradiční podobu tvořenou cihelným 

lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými bloky.  

 

V rámci řešení havarijního stavu bastionu byla odstraněna vegetace ve zdivu, odstraněno poškozené a zvětralé 

zdivo, odstraněna a nahrazena degradovaná omítka vápennou tenkostěnnou omítkou, provedeno očištění a 

oprava nezvětralé omítky. Zcela rozpadlé opukové zdivo bylo nahrazeno plnými pálenými cihlami 

s odpovídající porozitou. Trhliny ve zdivu byly vyčištěny a opětovně zatmeleny. Původní kamenné prvky 

hradby byly restaurátorsky opraveny. Nezbytné bylo upravit i terén v kontaktu se zdí bastionu a nově spádovát 

tak, aby dešťová voda nestékala ke zdi. V horní části bastionu  byla do štěrkového lože uložena betonová 

dlažba, která svede vodu od zdi do povrchového kanálu. Dřevěné dubové dveře byly osazeny do kamenného 

ostění bývalé strážnice a do dvou původních vstupů na toalety strážníků. Klenba i podlaha strážnice byla 

opravena. 

 

   
 

2)  Statické zajištění nosných konstrukcí a oprava šaten ZŠ Vodičkova, Vodičkova 683/22, parc. č. 

2010, 2011/1, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

V roce 2019 bylo dokončeno statické zajištění nosných konstrukcí budovy základní školy ve Vodičkově ulici. 

Jednalo se o havarijní stav. V podzemních prostorách školy bylo provedeno přes 30 základových betonových 

studní, na které byly osazeny ocelové nosníky. Podchytávané nosné zdivo ve sklepě bylo na ocelové nosníky 

uklínováno ocelovými klíny. Následně byla realizována nová nosná deska podlahy, která byla vybetonována do 

ocelových vlnitých plechů. Akce byla realizována v rámci opravy nevyhovujících šaten školy.  

 

Jedná se o neorenesanční budovu původně Vyšší dívčí školy na parcele někdejšího hospodářského dvora, která 

vznikla podle návrhu arch. Ignáce Ulmanna v r. 1867. Ten při projektu vycházel zejména z italské renesanční 

architektury, čemuž odpovídá výrazné článkování, umocněné červeno-bílou polychromií. Na sgrafiti na fasádě 

se podílel J. V. Myslbek podle návrhu akademického malíře J. Scheiwla. 
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       3)   Oprava dvorní fasády domu U Rytířů, Školská 693/28, parc. č. 2032, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

V roce 2019 byla provedena oprava dvorní fasády a oprava dotčených oken. Jedná se o  neorenesanční nájemní 

dům se šestiosým průčelím, který byl postaven v místě starší zástavby v letech 1887-88 podle plánů J. Rixy. 

Uliční fasáda je zdobena pásovou bosáží a sgrafitovou výzdobou s obrazy českých panovníků a znaky měst, 

vytvořených dle kartonů Mikoláše Alše (obrazy českých panovníků a legendárních hrdinů v úrovni vrchního 

patra, znaky českých měst ve fabionové římse). Sgrafity je pokryta také klenba průjezdu a další části objektu. 

Objekt působí masivně díky čtyřpodlažní úrovni, nárožnímu armování a kvádrované rustice v přízemí. 

 

       

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 
V roce 2019 došlo v rezervaci ke zrušení prohlášení za kulturní památku u domu č.p. 212 s bývalým hostincem 

U Černých spolu s pozemkem parc. č. 997, Nové Město, Vojtěšská 8, r.č. ÚSKP 40994/1-1815.  

 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 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 2019 byl v rezervaci nově prohlášen za kulturní památku obchodní dům Kotva čp. 656, Staré Město, 

r.č.ÚSKP 106370. Obchodní dům Kotva byl postaven v letech 1971-75 podle návrhu Věry a Vladimíra 

Machoninových. V Čechách se pro tento stylový směr tehdy vžilo označení „plastická architektura“. Stavba 

respektuje danou výškovou hladinu zástavby svého okolí a je protějškem funkcionalistickým stavbám, které ve 

30. letech vytvořily navazující frontu domů do Revoluční ulice. Použití ploch barevného asfaltu je jedno z 

prvních u nás. 
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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 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 

MALÁ STRANA 

-nájemní dům čp.421, Újezd 16, není NKP 

NOVÉ MĚSTO 

-činžovní dům čp. 1166, Petrská 33, není NKP 

-obytný dům čp. 1089, Soukenická 12, není NKP 

-proluka Palackého, Nové Město parcela č. 637, není NKP 

JOSEFOV 

-kancelářská budova Mezinárodního svazu studentstva, čp. 207 Pařížská 25, 17. listopadu 6, není NKP- 

STARÉ MĚSTO 

-městský dům čp. 1094, Kamzíková 5, není NKP 

 

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

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Oprava uliční fasády objektu č.p. 630, Štefánikova 53, parc. č. 2070/1, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

V roce 2019 byla provedena oprava uličního parteru domu.  

 

           
 

2. Oprava střechy objektu  č.p. 1 933, Na Poříčí 36, parc. č. 214, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

V roce 2019 byla provedena oprava střechy objektu.  
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B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2019 byly demolovány: 

 

dům v ulici Vlašská parc. č. 978 - odstranění dřívější márnice 

dům v ulici Lazarská 7, č.p. 15 - odstranění základové stanice veřejné komunikační sítě České telekomunikační 

infrastruktury 

dům v ulici Mikulandská 4, č.p. 122 - bourací práce garáží 

dům v ulici U Obecního dvora 2, č.p. 793 - odstranění základové stanice na střeše domu 

 

 

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 2019. Uveďte významné akce, které byly v letech 2009-

2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Na území městské části bylo v letech 2009-2019 z rozpočtu MČ P1 zrealizováno nespočet větších investičních 

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

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

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

opraveno několik vybraných lokalit) je stav uspokojivý. 

 

V aktuálním roce 2019 proběhlo několik dalších akcí: Rekonstrukce ulic Týnská – Štupartská, oprava chodníků 

v ulicích Skořepka, Mostecká, Masná, Haštalská, Rybná a Dvořákovo nábřeží. Dále byla provedena oprava 

cestní sítě v parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží a nově vydlážděna cesta přes park na Klárově. 

Podrobněji viz příloha přihlášky. 

 

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

Aktuálně probíhají opravy v ulici Jungmannova. 

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2009 - 2019 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. Hlavní závadou stavu životního prostředí v MČ P1 je kvalita ovzduší ve všech 

jeho parametrech. Soustavně jsou překračovány limity v lokalitách kolem Severojižní magistrály a 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. 

Městská část Praha 1 přispívá ke zlepšení životního prostředí v centru metropole v rámci svých možností péčí o 

stávající zeleň a výsadbou nových stromů. V roce 2019 byly vysazeny nové stromy v rámci rekonstrukce ulic 

Týnská ul. – Štupartská. 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2009 - 2019 (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 trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2009           30 502   2019                 29 561 

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

provozní dobu atp.? 

 

1) Pražská informační služba - Prague City Tourism (PIS-PCT) je moderní marketingová organizace 

hlavního města Prahy, jejímž posláním je péče o rozvoj domácího i zahraničního cestovního ruchu v české 

metropoli. 

 

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

zprostředkování relevantních služeb stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizace 

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

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

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

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

Prague City Tourism. 

 

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

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

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

manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací. 

 

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

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

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

Prague City Tourism je členem mezinárodní organizace ECM (European Cities Marketing), v rámci ČR působí 

v organizaci A.T.I.C. ČR (Asociace turistických informačních center České republiky). Aktivně kooperuje 

s profesními asociacemi cestovního ruchu doma i v zahraničí, s agenturou CzechTourism a Českými centry, 

MMR, zastupitelskými úřady MZV a zahraničními i domácími médii. 

 

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

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

Předpokládaný termín převzetí činností příspěvkové organizace Pražská informační služba akciovou společností 

Prague City Tourism je 30. 6. 2020. 

 

Adresa: 

Pražská informační služba - Prague City Tourism  

Arbesovo nám. 70/4 

150 00 Praha 5 – Smíchov 

 

Provozní doba: 

TIC Staroměstká radnice,  Staroměstské náměstí 1:   Po - Ne: 9:00 - 19:00 hod. 

TIC – Na Můstku, Rytířská 12:  Po - Ne: 9:00 - 19:00 hod. 

TIC Václavské náměstí: Po-Ne: 10:00-18:00 hod. 

TIC - Letiště Václava Havla (terminál  1): Po - Ne: 8:00 - 20:00 hod. 

TIC - Letiště Václava Havla (terminál  2): Po - Ne: 8:00 - 22:00 hod. 

 

 

 

https://www.praguecitytourism.com/


8 

 

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

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

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

akcích, veřejný internet a zprostředkovávání ubytování. 

 
Adresa: 

Turistické informační centrum CzechTourism 

Staroměstské náměstí 5 

110 00 Praha 1 

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

obstarání ubytování, prohlídek i výletů. 
 
Adresa: 

Infocentrum Celetná 

Celetná 3 

110 00 Praha 1 

 

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

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

kompetencích jednotlivých odborů a oddělení úřadu, poskytuje i základní informace o území Pražské 

památkové rezervace. 

 

Adresa 1: 

Informační kancelář Úřadu MČ Praha 1 

Vodičkova 681/18 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

Provozní doba: 

Po 8:00 - 18:00 hod. 

Út 8:00 - 15:30 hod. 

St 8:00 - 18:00 hod. 

Čt 8:00 - 15:30 hod. 

Pá 8:00 - 14:00 hod. 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Na území MČ P1 se neevidují zpřístupněné památky, jejich celkový počet jde do stovek. 

 

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

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

období). 

 

Na území MČ P1 se nalézá veškeré občanské vybavení v počtu převyšujícím potřeby daného území. 

 

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

Prahy.  

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

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

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

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

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

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

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

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

schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ16_0228 ze dne 15.3.2016. 

http://www.praha1.cz/cps/uzemni-rozvoj-a-investice-program-regenerace.html
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Prezentace samotné Pražské památkové rezervace probíhá na úrovni Hlavního města Prahy a to na webových 

stránkách Pražské informační služby. Také Městská část Praha 1 uvedla od ledna roku 2009 novou verzi svých 

webových stránek, kde je, mimo jiné, rozšířena informační část týkající se památek a PPR. V nově upravené 

kulturní sekci webu (r. 2010) jsou uvedeny také dotační a grantové programy. V roce 2013 byla vydána hl. m. 

Prahou – Odborem památkové péče MHMP mapa Pražské památkové rezervace – plán města v měřítku 1:6500. 

V mapě je graficky vyznačeno 26 národních kulturních památek a 1348 ostatních nemovitých kulturních 

památek. V roce 2015 zadalo Hlavní město Praha ve spolupráci s TSK a.s. mapování cca 120 památkových 

objektů z hlediska přístupnosti a bezbariérovosti pro občany s pohybovým omezením. V roce 2016 byly práce 

dokončeny a výsledky mapování jsou dostupné na  http://www.mapapristupnosti.cz/. Tyto památky jsou 

dostupné i na www.bezbarierova1.cz 

V létě roku 2017 vydala organizace Prague City Turism ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů, z.s. 

novou publikaci nazvanou „Čtyři pražské procházky bez bariér“. Jsou zde popsány trasy s různým stupněm 

obtížnosti, které provedou uživatele po nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších památkách v Pražské památkové 

rezervaci. Trasy vedou Starým Městem, Hradčany, Malou Stranou a Vyšehradem. Brožura je určena především 

lidem, kteří používají mechanický nebo elektrický vozík, nicméně může být inspirací i rodičům s kočárky nebo 

seniorům s pohybovým omezením. Pro lepší orientaci jsou vycházky doplněny přehlednou mapkou 

s vyznačenou trasou, nechybí informační piktogramy a ilustrační fotografie. 

 

 

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 2019. 

 

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

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

jejího průmětu do tvorby životního prostředí. 

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

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

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

zajištění výchovně-vzdělávacích akcí. 

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

Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. 

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

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

století. Podpora při obnově a ochraně kulturního dědictví ČR. 

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

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

prostory. Spolupořádá množství výstav moderního a současného umění. 

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

Sdružení českých umělců a grafiků. Galerie Hollar. 

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

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

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

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

Nadace na podporu rozvoje díla J. A. Komenského. 

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

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

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

http://www.mapapristupnosti.cz/
http://www.bezbarierova1.cz/
http://rd3.seznam.cz/firm/16/09/47.html?http://www.seznam.cz/16/09/47-linhartova-nadace.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/21/23/30-nadace-ceske-architektury.html?sekce=642
http://rd3.seznam.cz/firm/64/68/22.html?http://www.seznam.cz/64/68/22-nadace-ceskeho-kubismu.html?sekce=644
http://www.seznam.cz/21/28/12-nadace-cesky-fond-umeni.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/41/32/41-nadace-hollar.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/40/41/95-nadace-nadani-josefa-marie-a-zdenky-hlavkovych.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/57/58/03-nadace-narodni-galerie-v-praze.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/16/21/23-nadace-pangea.html?sekce=642
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příspěvkových organizací i obcí. 

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

Hradčany, 118 00 Praha 1 

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

v Praze. 

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

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

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

Asociace sdružení akcionářů, Praha 1, Benediktská 16 

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

Bezpečné silnice, Praha 1, Dlouhá 14/618 

Cenacolo Praha, Praha 1, Konviktská 16 

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

Černouličnický klub, Praha l, Černá 1610/14 

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

České literární sdružení, Praha 1, Dlouhá 16 

Český svaz vědeckotechnických společností, Praha 1, Novotného lávka 5 

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

Divadelní společnost CYBERDAWN, Praha 1, Opletalova 19 

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

Duha - UNITED, Praha 1, Senovážné nám. 24 

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

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

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

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

Grec's ... Praha 1, Vodičkova 674/6 

Herecká asociace, Praha l, Senovážné nám. 23 

HESTIA, Praha 1, Na Poříčí 12 

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

IMULAB, občanské sdružení, Praha 1, Vodičkova 28 

Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1, Zlatnická 6 

Junior Sport Talent, Praha 1, Černá 1692/6 

KAPKA, Praha 1, Senovážné náměstí 24 

Klub amerických dam, Praha 1, Betlémské nám. 1 

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

Klub přátel Tvaru, Praha 1, Na Florenci 3 

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

Klub vysokohorské turistiky VYŠEHRAD, Praha 1, Jungmannova 23 

Klub Za starou Prahu, Praha 1, Mostecká 1 

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

http://www.seznam.cz/40/43/39-spolecnost-pro-obnovu-marianskeho-sloupu-na-staromestskem-namesti-v-praze.html?sekce=644
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Korektní podnikání, Praha 1, Václavské nám. 21 

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

Lesní občanské sdružení, Praha 1, Panská 10 

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

Město Mimů, Divadelní sdružení, Praha 1, Národní 35 

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

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

Oáza 99, Praha 1, Senovážné nám. 24 

Občanské sdružení - ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, Praha 1 

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

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

Občanské sdružení JEDNOTA družstevních záložen ČR, Praha 1 

Občanské sdružení Královská cesta, Praha 1, Karlova 9 

Občanské sdružení Lungta., Praha 1, Dlouhá 2 

Občanské sdružení Rozkoš bez rizika, Praha 1, Bolzanova 1 

Občanské sdružení Sdružení Makropulos, Praha 1, Michalská 429 

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

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

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

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

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

Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů, Praha 1, Štěpánská 28 

Omezení automobilové dopravy v centru, Praha 1, Kozí 9 

Platan, Praha 1, Hybernská 7 

PRO EUROPA - občanské sdružení, Praha 1, Černá 6 

Rotary klub Prague International, Praha 1, Keplerova 6 

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

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

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

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

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

Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1, Bolzanova 7 

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

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

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

Sdružení textilních výtvarníků, Praha 1, Masarykovo nábř. 250 

Sdružení volný čas, Praha 1, Senovážné nám. 23 

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

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - občanské sdružení, Praha 1, Krakovská 21 
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Slovo a hlas, Praha 1, Křížovnická 8 

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty, Praha 1, Černá 9 

Sportovní klub Profi team Praha, Praha 1, Řeznická 5 

Svaz českých filatelistických spolků, Praha 1, Klimentská 6 

Taneční sdružení ČR, Praha 1, Celetná 17 

Umělecké sdružení ARTES, Praha 1, Senovážné nám. 23 

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, Praha 1, Jindřišská 5 

Věci rozličné, Praha 1, Husova 8 

Via Medica, Praha 1, Petrská 29 

Vysokoškolské katolické hnutí Praha, Praha 1, Křižovnické nám. 2 

a moho dalších. 

 

E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

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

 

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

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

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

společenského charakteru. 

Příklady vybraných akcí: 

Vycházka pro seniory - Staré Město pražské, 26.2.2019 

Koncert duchovní hudby - varhanní nešpory Maltézských rytířů – J. S. Bach, Kostel Panny Marie pod řetězem, 

18.3.2019 

Vítání jara, Kozí plácek, 26.3.2019 

Tradiční ples seniorů, palác Žofín, 7.4.2019 

Setkání s kulturou: klasická hudba, Malostranská beseda, 15.5.2019 

Plavba seniorů po Vltavě, Náplavka, 6.6.2019 

Petrská stínadla, 7.6.2019 

Divadlo pro seniory: Sněhová královna, DPS Pštrossova, 27.6.2019 

Setkání u pomníku Franze Kafky k 136. výročí jeho narození, 3.7.2019 

Pražské klarinetové dny 2019, Werichova vila, 3.7.- 4.7.2019 

Hudební Petrské léto, park Lannova, 5.9.2019 

O pohár MČ Praha 1, park Lannova, 10.9.2019 

Konference Přátelské město 2019, hotel Jalta,  11.9.2019 

Spolkový den, park Kampa, 12.9.2019 

6. ročník "pétanque pro Prahu" na Střeleckém ostrově, 15.9.2019 

Setkání s kulturou: S písní napříč staletími, Malostranská beseda, 18.9.2019 

68. literární večer "Slova mají křídla", Dobrá trafika, 18.9.2019 

Hudební Petrské léto, park Lannova, 19.9.2019 

Den seniorů pod Petřínem, 23.9.2019 

Mezinárodní den seniorů na Kampě, 24.9.2019 
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Dýňování na Kozím plácku, 7.10.2019 

Lovecká sezona na Kozím plácku podpořila sbírku na zvony do sv. Haštala, 10.10.2019 

Krásná práce - přehlídka živých řemesel a lidového umění České republiky, Galerie 1, 8.11.-21.11.2019 

Malostranský candrbál, Malostranská beseda, 16.11.2019 

 

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 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

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

Bohužel, v současné době nejsou dostupné žádné relevantní údaje. 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 21  28 285,0  

Z toho na území MPR nebo MPZ 21  28 285,0  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
16    8 285,0  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2019 na území 

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

       2,43 % 

 

(UR= 1 161 333,1 tis. Kč) 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.) 

Oprava bastionu č.8 – II.etapa, Strahovská ulice, Dlabačov, parc.č. 296, 297, 298, 

k.ú. Hradčany, Praha 1 

1 705,0 

Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8, Praha 1 – oprava barokního krovu a 

související práce, k.ú. Nové Město, Praha 1 

395,0 

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Rekonstrukce objektu Truhlářská 1113/8, 

Praha 1 

10 000,0 Hlavní město Praha 
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G. Koncepční příprava regenerace 

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

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

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

 

Územní plán 

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

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

 

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

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

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

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

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

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán nebo územní studie 

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

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

 

Ve fázi Konceptu (5/2018) po připomínkovém řízení je rozpracován Management plán ochrany historického 

centra Prahy jakožto světového kulturního dědictví.  
 

G.3. Program regenerace (aktuálnost, 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. 

 

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

schválení). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Program rozvoje obce 

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

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

 

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

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

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

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

 

MČ Praha 1 v rámci výzvy OPZ č. 119 přihlásila projektový záměr Strategické řízení městské části Praha 1 a 

efektivní komunikace s veřejností (Strategická a přátelská Jednička), mezi jehož klíčové aktivity patří i tvorba 

strategického plánu MČ Praha 1 na období 2021-2028 (předpoklad zpracování 2020). (usnesení RMČ P1 č. 

UR19_0615 ze dne 17.6.2019) 

 

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. 

 

  

http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

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

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

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

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

 

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

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

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

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

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

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

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

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

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

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

kvalitu složek životního prostředí. 

 

Fenoménem let posledních je kumulace negativních jevů spojených s turistickým ruchem, zejména jeho zábavní 

složkou. Kromě zneužívání sdílené ekonomiky na poli ubytovacích služeb, dochází v uličním prostoru 

k problematickému užívání desítek až stovek nejrůznější sdílených vozítek, které se pohybují a potažmo parkují 

ve stísněných parterech rezervace (elektrokoloběžky) nebo na sebe nabalují obtěžující aktivity (pivní vozítka). 

Zpožďování reakce samosprávy na tyto problémy zpravidla bývá zapříčiněno nutnou úpravou zákona. 

 

I Pražskou památkovou rezervaci zatěžuje reklama všeho druhu, kdy se bohužel s ohledem na vysokou 

ziskovost pronájmu takových ploch v centru města jejich vlastníkům ani nevyplatí podstupovat legální proces 

povolení. V poslední době došlo přeci jen ke zlepšení situace zejména, co se týče instalace velkoformátových 

převěsů s reklamou na tzv. údajných stavbách. Problémem začíná být spíše pokleslá grafická úroveň drobné 

reklamy nebo zalepování výloh obchodů. Týká se to nejvíce obchodů s různým výprodejovým zbožím nebo 

míst služeb poskytovaných obvykle zahraničními nájemci (večerky, směnárny apod.). Vzniká tak nepatřičný 

kontrast s jinak relativně vizuálně kvalitním parterem jiné části téže ulice a často architektonicky kvalitní prvky 

přilehlých fasád nebo celé stylové soubory objektů nemohou být kvalitně prezentovány. 

 

 

 
 

 

Schválil: Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1  Datum:       

 

 

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. 2019. 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 2019. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí Španělského sálu při 

slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  

banneru hradí soutěžní město/obec.  

 

mailto:info@shscms.cz

