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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. 

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 

Město Kolín dlouhodobě a strategicky postupuje s obnovou historických památek v městské 
památkové rezervaci.  
V roce 1994 byl vytvořen strategický dokument monitorující historický význam a stavební stav 
památek a rozsah jejich nutné rekonstrukce. Finanční prostředky byly vyčísleny na několik set milionů 
korun a bylo zřejmé, že je nutná postupná rekonstrukce a zaangažovanost vlastníků budov. Právě jim 
většina památek v MPR patří. V tomto bodu velice pomohla účast v Programu Regenerace, kdy část 
rekonstrukce je financována vlastníkem objektu se spoluúčastí Ministerstva kultury a města Kolína. 
 
Za posledních 5 let byly z Programu Regenerace opraveny např. městské domy v MPR, kašna na 
Karlově náměstí, schrána na tóru v židovské Synagoze a z části největší kolínské památky – zámek a 
kostel sv. Bartoloměje, který je národní kulturní památkou. 
 
Rekonstrukcemi se daří městu naplňovat strategicky dokument Regenerace MPR a MPZ 2014 - 2020 
a nyní probíhá aktualizace dokumentu na další období 2021 – 2027, neboť jak ze strany města tak i 
vlastníků kulturních památek je velká snaha o zachování a vyzdvihnutí historického významu památek 
pro místní obyvatele, návštěvníky města. 
 
 
To, že získané finance byly velmi dobře využity je vidět na těchto fotografiích: 
 

 
Obrázek 2 Opravená fasáda městského domu č.p. 17 
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Obrázek 3 Letecký pohled na opravené fasády kolínského zámku 

 

 
Obrázek 4 Pohled na Kostel sv. Bartoloměje – národní kulturní památku 

 
 
Toto jsou hlavní důvody k podání přihlášky do Soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci 
programu regenerace MPR a MPZ za rok 2019.  
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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 . 

 

Historické jádro města Kolína je od roku 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Zachovalo 
si svůj původní středověký půdorys. Celkem je na území MPR evidováno 62 nemovitých památek, 
z nichž 8 je pouze ve vlastnictví města a 2 ve vlastnictví církve (pozn. u areálu kostela Sv. Bartoloměje 
je uvedeno vlastnictví města i církve). Právnické a fyzické osoby tedy vlastní 51 zbylých objektů. 
 

 
Obrázek 5 Hranice Městské památkové rezervace Kolín 

Vznik a historický vývoj města 

Město Kolín leží přibližně 70 km východně od Prahy. Katastrálně je situováno ve Středočeském 
kraji.  Kolín se nachází v historicky kulturní oblasti úrodné nížiny středního Polabí v místech křižovatky 
obchodních cest. Bylo městem královským a první zmínku o něm můžeme dohledat už z roku 
1261. Jeho historie je velmi bohatá, což dokládá i řada zajímavých historických a kulturních 
památek nacházejících se na území města. Městské opevnění v Kolíně bylo budováno na základě 
přímé instrukce zakladatele, krále Přemysla Otakara II. Kolínské opevnění se stalo vzorem i pro 
některá další města (Čáslav, Vysoké Mýto, Jaroměř). Na východě, jihu a západě bylo město 
obehnáno dvojitou hradbou ve tvaru oblouku, zatím co ze severu bylo chráněno pouze jednoduchou 
hradební zdí s cimbuřím, postavenou na skalnatém srázu nad Labem. Vnitřní zeď opatřená cimbuřím 
byla vysoká 11 metrů a zpevněna byla 12 válcovými baštami. Vnější parkánová zeď, oddělená od 
hlavní hradby 8 – 11 metrů širokým parkánem, byla do dnešní podoby přestavěna koncem  
15. a počátkem 16. stol. Byla opatřena střílnami (jsou dochovány zazděné v parkánové zdi za 
průjezdem U Wimmerů v Kouřimské ulici) a baštami (jedna se dochovala u Hankovcovy pekárny v ulici 
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Na Valech, druhá v budově staré školy a nárožní bašta tvoří podnož barokní kostnice  
u sv. Bartoloměje). Před parkánem byl vyhlouben vodní příkop a před ním navršen vysoký val. Hradby 
byly do čtyř světových stran prolomeny velmi důsledně vystavěnými a vyzdobenými bránami. 
V roce 1437 si Bedřich ze Strážnice staví na místě zbořeného kláštera hrad, který byl později 
přestaven na zámek. Karel IV. a Václav IV. udělili městu mnoho privilegií a podpořili tak rozvoj  
a bohatství města. Kolín se stal jedním z nejbohatších měst českého království. 
V posledních letech je viditelný nárůst zájmu ze strany obyvatel, zástupců města, návštěvníků  
i vlastníků kulturních památek o kulturní bohatství, které město Kolín skrývá. Samotné město Kolín 
aktivně přistupuje k ochraně kulturních památek, které jsou v jeho vlastnictví,  
a podporuje snahy ostatních osob a subjektů k oživení historického prostoru. To dokládá  
i aktualizace Programu regenerace MPR Kolín, která proběhla v roce 2017. Zastupitelstvem 
města Kolína byla přijata VI. aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace 
Kolín, kam se promítl zvýšený zájem vlastníků památkových objektů  
o obnovu památkových objektů v jejich vlastnictví.  
 
První verzi Programu regenerace městské památkové rezervace přijalo Zastupitelstvo města Kolín 
dne 3. 10. 1994 - usnesení č. 232. Město Kolín se velmi aktivně zapojuje nejen do procesu ochrany 
kulturních památek na území města, ale je zároveň organizátorem množství kulturních akcí, které se 
na území městské památkové rezervace konají.  
 

Funkční využívání MPR 

Typické je prolínání obytných a obslužných funkcí, historické jádro je smíšenou centrální zónou 
s hlavní obslužnou a doplňkovou funkcí obytnou. Jsou zde také situovány objekty občanské 
vybavenosti a církevní zařízení. Problémem je stávající dopravní situace v centru města tzn. 
umožnění průjezdu centrem a parkování, které historickému jádru z hlediska turistického ruchu 
nepřidává na atraktivnosti. Zároveň chybí možnost parkování pro zájezdové autobusy, kde by turisté 
vystoupili a po prohlídce centra města opět nastoupili. 

Zeleň 

Souvislejší plochy zeleně se vyskytují u hradebního okruhu tj. parkán u kostela, parkán u synagogy  
a v areálu zdravotní školy. Vnitřní bloky se zahuštěnou zástavbou zeleň postrádají. Na severní  
a východní straně náměstí jsou vysázeny vzrostlé stromy, v ulici Kouřimské, Kutnohorské a Karoliny 
Světlé jsou po jedné straně také vysázeny vzrostlé stromy. Na Karlově náměstí jsou umístěny 
přenosné kontejnery a kontejnery s květinami. 
V těsném sousedství historického centra MPR se nachází větší parkově upravený celek Komenského 
park s potenciální návazností na další drobné zelené plochy v prostoru města. 
 

Prostorová regulace v MPR 

V MPR je stanovena regulačním plánem závazná prostorová regulace, která byla zpracována na 
základě podrobného architektonicky – urbanistického zhodnocení a na základě pokynů památkové 
péče. Stávající uliční zástavba je stabilizovaná, jak půdorysně tak v objemových regulativech hmot 
včetně zachování charakteristického a rozmanitého tvaru střech. Stavební čáry vymezují zástavbu 
směrem do uličního prostoru. Směrem do vnitrobloků je zástavba určena hranicí zástavby, stejně jsou 
vymezeny i plochy pro novou zástavbu v prolukách. Nová zástavba má předepsaný počet podlaží a 
tradiční šikmý (sedlový, mansardový ad.) tvar střechy. Objekty jsou navrženy se smíšenou funkcí, tzn. 
v přízemí služby, v patrech nebo podkrovích bydlení. Dalším závazným regulativem je zachování 
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vzrostlé zeleně, případně její náhrada. 

 

Nejcennější památky v MPR 

Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně 
Největší dominanta města, na jehož budování se podílel známý architekt Petr Parléř. Je nejcennější 
památkou města. Začátek stavby se datuje, stejně jako budování celého města, do 13. století a celá 
výstavba kostela probíhala postupně. Přibližně 100 let od zahájení stavby byl kostel velmi poškozen 
požárem. O obnovu se zasloužil architekt Petr Parléř povolaný Karlem IV. V následujících stoletích 
došlo k několika dalším stavebním úpravám, například byla postavena zvonice. V 17. století byl chrám 
opět poškozen, a to díky probíhající třicetileté válce. V 18. století byla vybudována v těsné blízkosti 
chrámu kostnice, jejíž vnitřní vybavení je vytvořeno z lidských ostatků a také došlo k velkému požáru  
v chrámu. Obnova byla opět velmi nákladná a časově náročná, zakončena byla až na začátku  
20. století. V současné době je interiér vyzdoben řadou cenných památek.  
K nejcennějším patří gotické pastoforium – schránka pro uložení Nejsvětější svátosti, cínová 
křtitelnice, barokní oltář se sochařskou výzdobou, obraz „Umučení sv. Bartoloměje“ nebo cyklus reliéfů 
Křížové cesty. Ke chrámu neoddělitelně patří také dochované městské opevnění se dvěma 
hradebními zdmi pocházejícími ze 13. století. Na ně jsou přímo nalepeny dvě nejstarší budovy škol – 
Stará a Nová farní škola. Obě budovy slouží pro expozice Regionálního muzea Kolín. 
 

 
Pohled na kostel sv. Bartoloměje v Kolíně 

 

V roce 2016 město Kolín podalo, v rámci 13. výzvy IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - 
SC 3. 1., žádost o dotaci, která byla vybrána k financování z tohoto operačního programu. V roce 
2017 byl vybrán zhotovitel stavby a začalo se s obnovou areálu.   
Projekt řeší stavebně technickou a památkovou obnovu vybraných objektů a prostranství  
v areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: zvonice, kostnice, staré školy a parteru. Hlavním cílem 
projektu je stavební obnova areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně, zároveň zpřístupnění některých 
dosud nezpřístupněných prostor památky. Projekt chce využít kulturní potenciál památky pro celoroční 
poskytování kulturních a vzdělávacích služeb veřejnosti. 
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Obrázek 6 Půdorys Kostela sv. Bartoloměje, zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o., 02/2016 

Areál kostela sv. Bartoloměje je v zanedbaném stavu, přestože je turisticky stejně zajímaný jako 
okolní památky historicky stejného významu. Některé objekty jsou vzhledem k jejich nevyhovujícímu 
stavu veřejnosti nepřístupny, např. objekt kostnice.  Kolín revitalizací areálu kostela sv. Bartoloměje 
získá unikátní ucelené zákoutí v historickém centru města, které bude sloužit kulturně vzdělávacím 
potřebám a zároveň se také stane využitelným veřejným prostorem pro setkávání a konání 
nejrůznějších kulturních a společenských akcí.  Pro město Kolín a jeho samosprávu představuje 
projekt revitalizace a otevření prostoru v okolí kostela sv. Bartoloměje největší událost v historickém 
centru města od rekonstrukce centrálního Karlova náměstí z let 2006/2007. Zároveň se jedná o jednu 
z nejvýznamnějších a prioritních investičních akcí města v nejbližších letech. V úzké součinnosti 
zástupců města, partnerů, projektanta a zpracovatele návrhu koncepce expozic bylo v přípravné fázi 
vymezeno budoucí funkční a tematické využití jednotlivých objektů a ploch zapojených do projektu. 

 

Obrázek 7 Práce na obnově areálu chrámu sv. Bartoloměje 
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Obrázek 8 Obnova odsoušecího kanálu podél kostela, financováno z Programu Regenerace 

 

Obrázek 9 Rekonstrukce parkánu z programu IROP 
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Zvonice 

Pozdně gotická zvonice byla postavena v roce 1504 pro dva středověké zvony, které svým pohybem 
narušovaly stabilitu severní věže kostela. Ve své 
původní podobě byla zvonice ukončena 
jehlancovou střechou s drobnou věžičkou na 
vrcholu, na níž byla v roce 1724 osazena 
barokní makovice s křížem. Do dnešní podoby 
byla věž přestavěna v r. 1869, kdy byla 
ukončena kamenným ochozem se čtyřmi 
nárožními věžičkami a vysokou dlátovou 
střechou. 
Objekt by měl být i nadále využit pro svou 
historickou funkci – zvonice; ochoz ve 4. NP 
bude i nadále přístupný jako vyhlídková věž. 
Další prostory zvonice budou využity pro 
kulturně vzdělávací účely, některé prostory 
budou pro veřejnost nově zpřístupněny (1. PP). 
1. PP: v suterénu zvonice bude umístěno 
lapidárium. Vystaveny budou vybrané historicky 
cenné kamenné prvky, které se nyní nachází v 
areálu národní kulturní památky  
a před jejím umístěním do lapidária budou 
restaurovány. 
1. NP: v uzavřené zaklenuté místnosti 1. NP 
bude umístěna expozice „Chrámový poklad“, 
kde by v prosklených vitrínách měly být 
umístěny historický cenné předměty církevního 
charakteru (kalichy, monstrance apod.). Ze 
vstupního prostoru 1. NP je přístup k dřevěnému 

schodišti, kterým je možné se dostat do 
nejvyššího podlaží věže. 
2. NP: ve druhém nadzemním podlaží, které je již součástí komunikační trasy procházející zvonicí, 
bude umístěn interaktivní expoziční prostor s tématikou zvonů. Bude zde umístěn model klasické 
mechanické zvonkohry, místo zvonů budou použity ocelové trubky. Na 3 průhledných obrazovkách 
zavěšených v prostoru poběží 3 krátké obrazové image filmy o zvonech. 
3. NP: ve třetím nadzemním podlaží bude umístěna konstrukce pro umístění zvonů – zvonová stolice. 
Umístění zvonů zůstane beze změny zachováno. V tomto podlaží pod schodištěm je zachovaná 
konstrukce bývalého WC, tato „místnost“ tvořena dřevěnou konstrukcí bude zachována. 
4. NP: v nejvyšším podlaží zvonice jsou místnosti navrženy jako prostory pro dočasné 
expozice, ochoz bude i nadále přístupný a slouží jako vyhlídkové místo. 
Práce na zvonici: 

Zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o.  
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Obrázek 10 Zvonice - rekonstrukce 

 

 

Obrázek 11 Zvonice - rekonstrukce 
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Stará škola 
Existence školy je poprvé 
písemně doložena již  
v roce 1345. Jednu  
z obvodových zdí tvoří raně 
gotická městská hradba s 
půlválcovou baštou z 13. 
století. Jednopatrová budova 
byla do dnešního hmotové 
podoby přestavěna po 
požáru v roce 1796.  
V rámci stavebních úprav v 
průběhu 20. století byl objekt 
upravován do své dnešní 
podoby, při poslední 
významné úpravě v 90. 
letech byla na střechu 
položena betonová krytina. 
Objekt po provedení 
stavebních úprav bude 
sloužit pro kulturně 
vzdělávací účely. Některé 

prostory (1. NP) budou pro 
veřejnost nově zpřístupněny, 
a to formou interaktivních 

expozic. Koncept expozic by měl obecně souviset s původním využitím objektu – škola. Expozice jsou 
navrženy jako interaktivní edukační prostory. Zároveň bude v části 1. NP vytvořeno nezbytné 
technické, technologické, sociální a hygienické zázemí objektu. Podle zpracovaného návrhu koncepce 
bude expozice ve staré škole interaktivním a zajímavým způsobem přibližovat důležité okamžiky v 
historii města Kolína. Základem expozice budou mechanické stroje, které budou vypadat jako dílo 
středověkého vědátora a génia. Ve strojích však budou skloubeny technologie 13. století (dřevo, 
ozubená kola, kovářské nýty, kůže) se současnými možnostmi (laser, mapping, řídící protokoly). 
Moderní technologie ale budou maximálně skryté. Výsledným dojmem budou mechanické až podivné 
stroje, připomínající vizionářské koncepty 

středověku. Pomocí těchto interaktivních strojů bude expozice vzdělávat, učit. Strojem bude 

představen pouze detail, fragment, určité události z historie 
Kolína – cílem není návštěvníka zahltit, ale navnadit a 
podnítit k dalšímu poznávání. Exponáty budou 
doprovázeny popisky, které budou komentovat tu kterou 
událost, význačnou osobnost či samotný stroj. Nebude se 
však jednat o věcný popis, popisky budou citově 
zabarvené, psané v první osobě přímo fiktivním učitelem, 
profesorem, jako odkaz svým i budoucím žákům. Promítne 
se v nich profesorova osobnost. Vrcholem expozice má být 
místnost ve 2. NP, kde profesor „ožije“ formou holografické 
projekce. 
Kostnice  

Objekt kostnice byl postaven v roce 1733 podle projektu 
neznámého architekta na základech gotické nárožní bašty. 
Kostnice má podobu čtyřboké centrální kaple se čtyřmi 
půlválcovými apsidami, jejíž půdorys byl v duchu barokního 
historismu inspirován románskou architekturou. Střední 
část stavby původně vrcholila cibulovitou bání s lucernou, 
kterou při opravě v roce 1849 nahradila nižší jehlancová 
střecha. 
 
 
 

Zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o.  

Zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o  
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Kostnice je vyzdobena kosterní výzdobou. Apsidy jsou zcela vyplněny kostmi, pocházejícími ze 
zrušených hrobů svatobartolomějského 
hřbitova. Pod jejich klenbami jsou osazeny 
různé symboly – kříže apod., využity jsou 
lineární ověsy lebkami pro zvýraznění linie 
kleneb, říms a otvorů a dále několik 
prostorových struktur jako jsou různé sloupy, 
obelisky a „socha“ kostlivce  
s kosou. Interiéru dominuje barokní oltář sv. 
Kříže, po jehož stranách stojí plastiky panny 
Marie a sv. Jana Evangelisty  
od Ignáce Rochrbacha. Střední prostor 
kaple uzavírá klenba se čtyřmi otvory, jimiž 
je umožněn průhled na horní záklopový 
strop s malbou archanděla Michaela. 
Objekt kostnice bude po realizaci stavebních 
prací nově zpřístupněn veřejnosti. V objektu 
bude prezentována jeho historická funkce – 
kostnice. S tímto účelem bude 
zrestaurovaná kosterní výzdoba a další 
cenné památky, jako např. Kalvárie na oltáři. 

 
Hradební zeď 

Do dnešní doby se  
z městského opevnění zachovala část za 
kostelem sv. Bartoloměje. Části hradeb  
a bašta jsou zahrnuty do budovy staré školy 
a kostnice. V těchto místech je hradební zeď 
velmi zachovalá a skládá se z vnější zdi 
(nižší), parkánu a hlavní vnitřní zdi (vyšší). 
Funkce objektu bude zachována, tj. 
prezentace dochovaného pozůstatku 
městského opevnění města Kolín, dále jako 

dělící konstrukce mezi parterem u kostela  

sv. Bartoloměje a vnějším parkánem, který by 
měl být také v budoucnu přístupný veřejnosti. 
Součástí hradební stěny jsou kovová vrátka, 
která umožňují bezbariérový průchod mezi 
těmito dvěma prostory. 

 

Parter 

Realizací projektu dojde  
k většímu zpřístupnění parteru pro 
veřejnost, a to zejména pomocí dvou úprav: 
rampa v severní části areálu, která 
bezbariérově spojí komunikaci v ulici 
Brandlova a zadlážděný prostor u severní 
stěny kostela. Druhou podstatnou úpravou 
je odstranění kovové mříže mezi zvonicí  

a kostelem, čímž dojde  
k vizuálnímu i funkčnímu 

Zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o.  

Zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o.  
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propojení severní a západní části parteru. Pater bude sloužit jako klidová zóna a také jako prostor pro 
konání různých kulturně společenských akcí pod širým nebem. 

Parkánova zeď 

Středověký fortifikační systém tvořený hlavní hradbou, parkánovou zdí, příkopem a valem. Dochovány 
úseky obou hradeb s několika baštami a bývalá Pražská brána (v areálu zámku). K opevnění patřila 
také věž zv. Práchovna (leží na Zálabí, přímý výhled z MPR). 

 

Obrázek 12 Parkánová zeď 

Městské opevnění probíhá na obvodu historického jádra města, s výjimkou severní, k Labi přiléhající 
strany, kde hradby v 19. století zanikly v souvislosti s výstavbou železnice. Fortifikační systém byl 
tvořen hlavní hradbou s věžemi, parkánovou hradbou s baštami, příkopem a patrně také vnějším 
valem. V severozápadním rohu je průběh hradeb přerušen areálem zámku a pivovaru (dříve hrad 
vystavěný na troskách dominikánského kláštera). Do města se vstupovalo čtyřmi branami - 
Kouřimskou na jihu, Horskou na východě, Labskou na severozápadě (směrem na most) a Pražskou 
na západě (dnes součást areálu zámku). Předmětem ochrany je hlavní hradba, parkán s parkánovou 
hradbou, příkop a přilehlé pozemky. Parkánová zeď je významným dokladem středověké fortifikační 
architektury a základním prvkem historického urbanismu města. 

Židovské ghetto 

Původní židovské ghetto (židovská čtvrť) zahrnuje dnešní ulice Na Hradbách a Karoliny Světlé 
(jihozápadní část historického středu města). Původně tvořily jednu ulici zvanou Židovská („Plateam 
Judaeorum“), připomínanou v písemných pramenech již v sedmdesátých letech 14. století. V obou 
ulicích je dochována řada charakteristických domů s původními středověkými jádry, především na 
severní straně ulice Karoliny Světlé a v ulici Na Hradbách. 
Za domem čp. 157 (bývalá židovská škola s pamětní deskou obětí transportů za druhé světové války, 
odhalenou r. 1992) se nachází barokní synagoga, postavená na místě starší stavby pravděpodobně 
v druhé polovině 17. století (1642–1696). V interiéru barokní „aron ha kodeš" (schránka na Svitek 
Tóry) z doby kolem roku 1700 (1696). 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obrázek 13 Pohled na ul. Karolíny Světlé, Kolín 

 

Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (zavadit 
pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí 
holokaustu a nacistického režimu. Původně šlo o projekt německého umělce Guntera Demniga, který 
první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, první v současné podobě 
roku 1995. Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících 
ve městech v České republice.  
V roce 2008 byly položeny první pamětní kameny „Stolpersteine“ do dlažby před dům, kde oběti žily. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obrázek 14 Stolpersteine v centru Kolína 

Mezi další významné památkové 
objekty v MPR Kolín patří synagoga. 
Kolínská synagoga je mimo Prahu 
nejstarší a nejcennější památka svého 
druhu v Čechách a také největší 
synagogou vzniklou do 18. století. 
Postavena byla zřejmě na místě starší 
dřevěné modlitebny na přelomu 14. a 
15. století, neboť jak dokládá letopočet 
na pamětním kamenu vloženém do 
východního průčelí, v roce 1422 došlo 
k přestavbě již existující synagogy. 
Hlavní prostora synagogy je sklenuta 
raně barokní lunetovou klenbou 
s bohatou štukovou výzdobou (reliéfy 
ovoce, květů a vinné révy s hrozny = 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
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v židovské symbolice znamenají moudrost a vinné úponky odkazují k dvanácti kmenům Izraelským) 
z doby kolem roku 1700.  Do centrální síně se půlkruhovými arkádami otevírají boční prostory, nad 
kterými jsou oddělené ochozy pro ženy. Z 19. století pochází tribuna v západní části a bohatě 
zdobená litinová zábradlí almemoru a ochozů v prvním patře. Z vybavení se na původním místě 
dochoval pouze svatostánek (arón ha kódeš = svatá skříň) na umístění svitku Tóry s hebrejským 
dedikačním nápisem ve vlysu, který obsahuje datování 1696 a věnování od vídeňského Žida Samuela 
Oppenheimera, strýce vrchního pražského rabína Davida Oppenheima a řada synagogálních lavic 
u zadní stěny. K drobným úpravám došlo jen před rokem 1721, kdy byla rozšířena o přístavbu na jižní 
straně a o boční prostory, a v roce 1815, kdy byla prodloužena na západ do parkánu přilehlého 
městského opevnění. K poslední drobné úpravě došlo v letech 1844–46 v souvislosti s připojením 
budovy židovské školy. Svému účelu sloužila synagoga do roku 1953, kdy kolínská židovská obec 
fakticky zanikla. Poté synagogu získalo město Kolín. Synagogu město Kolín využívalo nejprve jako 
sklad, a v letech 1990–2000 uskutečnilo nákladnou opravu za osm miliónů korun. V roce 2016 byla 
z Programu regenerace MPR A MPZ restaurována schrána na tóru arón ha-kódeš.  
Samotný svatostánek se schránou na toru Áron ha- kodeš. Je instalován přímo na stěně, na které 
vytváří členitý architektonický celek. Veškerá architektura svatostánku je provedena ve dřevě  
s povrchovou úpravou technikou - štuko-Iustro, napodobující 
mramor (barevné řešení povrchové úpravy sloupů a říms je do 
odstínu cihlové červeně, zbývající části jsou barevně řešeny do 
odstínu šedých, písmo ve střední části jev odstínu lomené bílé), 
ostatní části jsou upraveny technikou zlacení (obvodový rám 
schrány na toru, patky a hlavice sloupů, stuhy na věnci a písmo 
žalmu a část akantových listů) a polychromie (věnec a části 
akantových řezeb v odstínu zelené a vnitřní prostor schrány v 
odstínu sytě modré s nalepenými papírovými hvězdami). 
Architektura schrány byla popraskaná a na mnoha místech 
uvolněná od dřevěného podkladu, na mnoha místech doplněna 
nově provedenými tmely (tmely různé kvality  
a použitého materiálu, od probarvených ve hmotě, i čistě bílých 
polychromovaných tmelů na minerální kliho-křídové bázi po 
probarvované polyesterové tmely). Jednobarevné tmely bez 
zapojení byly již na mnoha místech uvolněny, odpadávali a jejich 
drsnější povrch působil ve vztahu k staršímu okolí rušivě. 
Dřevo architektury i dřevořezeb bylo na různém stupni poškození 
dřevokazným hmyzem. Největší poškození dřeva bylo znatelné ve 
vnitřním prostoru schrány, hlavně na jeho levé straně. V místech, 
kde byla odpadlá vrstva štuko-lustra, byly na viditelném dřevě stopy 
působení dřevokazného hmyzu. 

Schrána na tóru áron ha-kodeš byla celkově rekonstruována  
a došlo k doplnění chybějících štukových vrstev, proběhla tvarová 
korekce doplněných částí. Kamenná dlažba schodiště prošla také 
obnovou – konzervace kamene, odstranění povrchových nečistot, 
barevné sjednocení kamene. Čalounění schodišťové části bylo 
silně znečištěno a na mnoha místech mechanicky poškozeno. 
Cílem restaurátorských prací na čalounění bylo zachování hmotné 
podstaty historického artefaktu, včetně všech umělec řemeslných 
postupů. Restaurovány byly také zlacené prvky  
a polychromované prvky schrány.  
Využití Synagogy 
Kolínská synagoga je mimo Prahu nejstarší a nejcennější památka 
svého druhu v Čechách a také největší synagoga vzniklá do 18. 
století. Tato nádherná barokní stavba ze 17. století je přístupná po 
celý rok skrze Městské informační centrum Kolín. Díky své 
nenapodobitelné atmosféře také hostí řadu různorodých kulturních 
akcí a koncertů. 
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Ulice Na Hradbách 

Dům čp. 93 "Živnostenský dům" 

Obytný činžovní dům*** z let 1922-23 postavený stavební firmou Freiwald-Bohm podle projektu 
architekta Jindřicha Freiwalda, navazující na komplex obytných domů čp. 129 - 131. Do ulice 
Politických vězňů se dům otevírá dekorativně pojatým dvoupatrovým průčelín v tzv. rondokubistickém 
stylu (české verzi art-déco), vyznačující se vysokým štítem, drsnými omítkami a plastickými 
dekorativními prvky – římsami, šambránami, portály apod., má poněkud robusní tvary, neboť tento 
národní styl se v této době teprve formoval a dokonce na prvotním návrhu Jindřicha Freiwalda z roku 
1922 byl pojat daleko střízlivěji (jako průčelí sousedních domů v ulici Na Hradbách). V úrovni ulice se 
otevírá průchod mezi ulicemi Politických vězňů a Na Hradbách. Po opravě v roce 2010 byla na fasádě 
opět užita původní kombinace červené a okrové barvy. V předchůdci tohoto domu (stejné číslo 
popisné) žil strýc spisovatele Franze Kafky, kolínský podnikatel s galanterním zbožím Filip Kafka  
s manželkou Klárou, za kterými sem Franz Kafka často jezdil a život v Kolíně, který stejně jako své 
příbuzné, zvěčnil ve svých deníkových záznamech a dopisech. Do tohoto domu se nastěhoval 27. 10. 
1939 významný kolínský fotograf Jan Kubrt, který zde žil a pracoval až do své smrtí v roce 1949,  
v domě měl svůj krámek i dílnu. Dům čp. 93 je jednou z nejvýznamnějších památek moderní 
architektury v Kolíně. 

 

Obrázek 15 Dům č.p.93 

Dům čp. 124 "Rabínský dům" 

Památkově i architektonicky hodnotný patrový řadový dům původně ze 13. století, z něhož se 
zachovaly dva kamenné sklepy, klenuté půlkruhovou valenou klenbou, a snad i části obvodových zdí 
přízemí. Přestavěn byl renesančně a barokně, současná rokoková fasáda pochází z poloviny 
18. století. Dům obýval významný kolínský a později zemský rabín Richard Feder (rabínem v Kolíně 
byl v letech 1917–42 a 1945–53). V přízemí domu se nachází rituální lázeň mikve (o třech vanách) 
v dnešní podobě z 20. let 20. století, plněná vodou z přírodního pramene. Bez větších zásahů se 
dochovala dispozice (v přízemí typické trojdílné uspořádání se středovou chodbou) a konstrukce 
(přízemí zaklenuté valeně, valeně s pětibokými výsečemi a plackami, patro z části klenuté a krov), 
velmi cenné jsou dochované interiérové prvky (např. plechové dveře osazené v chodbě v 
jednoduchém kamenném ostění, nebo svlakové dveře do sklepa). Velmi necitlivě byl dům upraven 
v letech 1990–92 při přestavbě na komerční využití, od roku 2005 je prázdný a chátrá. 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obrázek 16 městký dům Na Hradbách 124 

Domy čp. 124 a čp. 125 jsou společně zapsány do Ústředního seznamu nemovitých kulturních 
památek ČR pod číslem 39176/2–743. 

 

Areál zámku 

Na místě, kde nyní stojí zámek, bývalo dříve městské opevnění s Klášterní bránou. Zřejmě se zde 
nacházel také klášter dominikánů. Ten byl husity zničen. Husitský hejtman si později nechal 
vybudovat v blízkosti Klášterské brány hrádek. Ten se v průběhu historie dostal do rukou Jiřího z 
Poděbrad, později jeho syna a nakonec uherského krále Matyáše Korvína. Nakonec jej získal 
Vladislav Jagellonský a připojil jej k majetku královské koruny. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad 
přestavěn a rozšířen. V polovině 16. století započala přestavba na zámek. Za vlády Marie Terezie 
bylo panství rozparcelováno a zámek byl prodán podnikateli Václavu Veithovi. Ten zámek opět 
přestavěl a renovoval, bohužel část budovy byla zbořena  
v důsledku výstavby železnice. I další majitelé zámek upravovali, mnohdy ne příliš citlivě - příkladem 
byla rekonstrukce stavby, aby byl lépe přizpůsoben potřebám pivovaru. Další úpravy areálu byly 
necitelně prováděny pro účely průmyslového využití akciovou společností Zámecký pivovar od roku 
1898 a pokračovaly až do roku 1988, kdy byl provoz pivovaru definitivně zastaven. Z původního hradu 
a pozdějšího zámku se dodnes dochovalo zazděné přízemí vstupní brány předhradí s dělostřeleckými 
střílnami a zbytkem šnekovitého schodiště, část zdiva budovy přiléhající k bráně, kámen s nápisem  
o dokončení stavby (dnes v Regionálním muzeu). V sousedství bývalé hradní brány se dochovala 
budova jižního křídla předzámčí, tzv. purkrabství, postaveného v 2. polovině 16. století, v dnešní 
podobě z roku 1911, s pozdně renesančním bosovaným portálem nové vstupní brány a zbytky 
renesančních sgrafit směrem do velkého nádvoří. Nejcennější částí areálu je původně gotické západní 
křídlo hradního paláce se zbytky městské Klášterské brány ze 13. století v průjezdu do malého 
nádvoří a s rozlehlým goticko-renesančním sklepením. V prvním patře paláce se dochovala zámecká 
kaple Panny Marie, několik přilehlých renesančních síní, schodiště s hřebínkovou klenbou a na 
vnitřním průčelí do malého nádvoří se projevují zbytky zazděných arkád  
(v jihovýchodním nároží paláce byl odkryt celý sloupek této arkády). Zdivo západního křídla paláce je 
pokryto neorenesančními sgrafity z 19. století. Malé nádvoří je na protilehlé straně ohraničeno zbytky 
gotického východního křídla s průjezdem do Zámecké ulice, v dnešní úpravě z 18. století,  
a klasicistním severním křídlem palácového jádra z roku 1844. 
Celý areál zámku zahrnuje palác a předzámčí, které obklopují malé a velké nádvoří.  
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Z rozsáhlého paláce se bohužel dochovalo jen západní křídlo, které obsahuje i pozůstatky Klášterské 
brány. V suterénu se nacházejí rozsáhlá sklepení. Dochovaný je také prostor bývalé kaple se sakristií. 
U budovy předzámčí nám středověkou podobu dokládá dochované torzo věžovité vstupní brány  
s portály.  
Budova zámku a její vnější plášť jsou ve špatném technickém stavu. V souvislosti se snahou vedení 
města o postupnou rehabilitaci hradního areálu bylo, jako jeden z prvních kroků, určeno zajištění 
zbytků renesančních omítek se sgrafitovou výzdobou. 
Záměrem restaurátorského zásahu bylo odborné ošetření, upevnění a zajištění fragmentů těchto 
renesančních omítek tak, aby byla zastavena jejich degradace. Dle těchto dochovaných částí bude 
možné, spolu s výsledky stavebně-historického průzkumu rekonstruovat pravděpodobnou podobu 
fasády třetí čtvrtiny 16. století a navrhnout její podobu pro plánovanou rekonstrukci objektu.  

 

Obrázek 17 Lokalizace fragmentů renesančních omítek na fasádě 

 

V roce 2017 došlo k obnově západní fasády na západním křídle zámku (viz níže fotografie). Proběhla 
renovace oken, fasády, svodů a hromosvodu.  Z fasády byly odstraněny zbytky novodobých omítek, 
soudržné zbytky renesančního sgrafita byly mechanicky očištěny  
a prekonsolidovany. Dále byla provedena kontrola zdiva. Narušené úseky zdiva byly přezděny. 
Rekonstrukce omítek na rozsáhlejších plochách byla maximálně přizpůsobena omítkám historickým 
vzhledově materiálově i technologicky. Zároveň byla přizpůsobena (napodobena) i rovinatost omítek, 
aby byl zachován autentický vzhled. Jako podklad finální omítky byl proveden podhoz z hrubé 
nehlazené omítky. Finální povrchová omítka byla provedena  s jednovrstvým proškrabávaným 
sgrafitem. 
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Obrázek 18 Obnovená fasáda zámku 

 
V  roce 2017 se z Programu regenerace MPR a MPZ uskutečnilo pět akcí. Dvě památky ve vlastnictví 
města. Provedlo se restaurování kašny a obnovit západní fasádu západního křídla zámku. Dále se 
uskutečnila celková obnova kamenných zdí ve dvorní části na p.č. 92 (objekt děkanství ve vlastnictví 
Římskokatolické církve), výměna výkladců u domu čp.42, ulice Kutnohorská a obnova uliční fasády na 
domě čp. 89, Karlovo náměstí. 
V roce 2018 byla z Programu regenerace MPR a MPZ dokončena fasáda na západním křídle zámku.  
Byly odstraněny nesoudržné části omítky, zakonzervování fragmentů renesančních sgrafit, 
konzervace a domodelování kamenných ostění a  arkádových sloupů, výměna novodobých oken  
a dveří, výměna klempířských prvků, výměna poškozené pultové střechy (včetně trámoví), ochranné 
nátěry oken, konzervace kamenných portálu, sgrafitová a vápenocementová omítka objektu, oprava 
hromosvodů a dešťových svodů. Jako podklad finální omítky byl proveden podhoz z hrubé nehlazené 
omítky. Finální povrchová omítka byla provedena  s jednovrstvým proškrabávaným sgrafitem. Kolem 
okenních otvorů a portálů byly obnoveny šambrány v proporcích odpovídající vzhledu fasády 16.stol. 
Dokončení fasády až neuvěřitelně pozdvihlo celý prostor památky a stalo se reprezentativním místem. 
V roce 2019 byla dokončena 1. etapa rekonstrukce střechy, střešní krytiny a krovu. Další práce jsou 
navrženy do Programu Regenerace 2020.   
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Obrázek 19 Obnovená fasáda zámku 

 

Obrázek 20 Zámek Kolín opravená východní fasáda, rekonstrukce 2019 

Prostor Karlova náměstí 

Mírně obdélníkové náměstí položené v jihovýchodně - severozápadním směru  bylo vyměřeno již při 
založení města v polovině 13. století. Jeho rozměry jsou 103 (severní) x 87 (západní) x 101 (jižní) x 88 
(východní), jeho plocha činí tedy cca 9 000 m² (0,9 ha). Tehdy byla navržena i síť pěti hlavních ulic,  
z nichž hlavní a přístupovou cestou na náměstí a vůbec do města byla ulice Kouřimská, ústící 
doprostřed jižní strany náměstí. Karlovo náměstí bylo od počátku využíváno především jako tržiště, 
jehož význam se odvíjel od polohy města na Trstenické stezce. Uprostřed náměstí je kašna  
a Mariánský sloup, kromě radnice ho obklopuje celkem 22 měšťanských domů, u kterých se i přes 
pozdější přestavby zachovalo původní středověké jádro ze 13. a 14. století. 13 – kulturní památka. 
 
Veřejný prostor, který se z největší části skládá z Karlova náměstí, prošel na přelomu let 2006/2007 
celkovou rekonstrukcí a je ve výborném stavu. Celková rekonstrukce náměstí v historickém centru 
městské památkové rezervace Kolín proběhla s důrazem na zachování památkové hodnoty Karlova 
náměstí. Rekonstruovaly se inženýrské sítě, kanalizace, úprava podloží a vlastního povrchu náměstí  
a obnovil se venkovní mobiliář.  
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Obrázek 22 Rekonstrukce Karlova nám. 

Práce byly zcela dokončeny v roce 2007. Náměstí byl ponechán jeho dobový vzhled z žulové dlažby, 
která je vyskládána do obrazců a doplněna uměleckými díly. Na dlažbu bylo použito kolem 3 mil. 
kamenných kostek. Zároveň bylo instalováno slavnostní osvětlení Karlova náměstí. Celkové náklady 
na opravy činily 35 mil. Kč, přičemž město na ně získalo dotaci ze státních fondů ve výši 31 mil. 
 

 

Obrázek 21 Karlovo náměstí po rekonstrukci 
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Kašna na Karlově náměstí 

Je zapsanou kulturní památkou. Byly na ní provedeny restaurátorské práce v rámci 

opravy náměstí, instalováno osvětlení kašny.  

 
Severní strana Karlova nám. 

Dům č. p. 71 "U černého kříže" 

Po adaptaci v 90. letech 20. století slouží jako pobočka Československé obchodní banky (ČSOB), 

v roce 2016 byla opravena fasáda. 

 

Dům č. p. 72 "U červeného jelena" ("Na šmudlačce") 

Rekonstrukce domu byla provedena v roce 2009 a dnes slouží k restauračním a různým 

administrativním potřebám. 

 

Dům č. p. 75 

V roce 2004 byla na průčelí umístěna keramická deska od kolínského výtvarníka Pavla Rajdla o 

rozměru 250 x 30 cm s popisem historie domu a soškou P. Marie, odkazující na původní domovní 

znamení. 

 

Č. p. Dům čp. 76 "U tří mouřenínů" 

Do roku 1960 byl pak dům v majetku rodiny Mašínových, kterým byl v roce 1999 vrácen 

v restituci. Dnes je v majetku více majitelů, kteří v letech 1994–95 provedli nákladnou 

rekonstrukci za účelem komerčního využití. Ve středověkém suterénu sídlí restaurace U tří 

mouřenínů. 

 

Radnice 
Budovu radnice tvoří západní (vyšší) křídlo původního středověkého Kolerovského domu, k ní 

přiléhající nižší východní křídlo (bývalá kasárna) se sněmovním sálem a dvoupatrový severní trakt, 

uzavírající nádvoří. Jižní průčelí obou křídel radnice je do náměstí sjednoceno novorenesanční 

sgrafitovou omítkou podle návrhu Jana Vejrycha, který osobně vedl práce na jejím provedení 

pouze na západním křídle na jaře roku 1888, na pořízení sgrafit na východním křídle (kasárna) 

v červnu roku 1899 dohlížel Jan Zeyer. 

 
Obrázek 23 Kolínská radnice 

Radnice byla 31. 5. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 
26365/2–740. 

Triptych "Kolín ve třech denních dobách"  

v obřadní síni byl 24. 6. 2015 zapsán do Ústředního seznamu movitých kulturních památek ČR pod číslem 
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105650. 

 

Obrázek 24 Probíhající rekonstrukce Triptichu 

 

Západní strana náměstí Karlova náměstí 

Dům čp. 88 "U jelena" 
Dnešní klasicistní podobu dům získal radikální přestavbou po roce 1801, kdy se jejím majitelem stal 

mlynář Vincenc Tesánek. Dům byl dále upraven ve 30. letech 20. století a po opuštění provozu bufetu 

Jitřenka a Železářství v 90. letech 20. století dlouhodobě chátral. V letech 2010–15 provedla kolínská 
společnost Southern Whale jeho generální rekonstrukci a rehabilitaci. Fasády, pravidelně členěné 
obdélnými okny, jsou hladce omítané a v přízemí zdobené rustikou. Nahoře 

 
Dům čp. 89 "U bílé labutě" 

Od roku 1992 dům slouží jako sídlo realitní kanceláře Garancia a v pravé části původního podloubí je 
dodnes lékárna. V roce 2017 byla provedena obnova fasády z Programu regenerace MPR Kolín  
v hodnotě téměř 1 mil. Kč. 

 

Dům čp. 90 "U zlatého lva" –  

Původně gotický dům** ze 14. století, který od středověku sloužil jako velký hostinec s pivovarem. 

V letech 1600–24 byl v majetku primátora města Šimona Šilhánka z Choustníka, který ho renesančně 

přestavěl, což dokládá sloup bývalého mázhauzu, dnes zazděný ve stěně průjezdu. V roce 1720 dům 

získal bohatý radní Jan Antonín Šperlink, za něhož získal dům po požáru v roce 1734 dnešní pozdně 

barokní podobu podle plánu Josefa Jedličky (?). Bohatou štukovou dekoraci fasády se dvěma štíty 

doplňovalo původně několik kvalitních barokních soch, lze u nich uvažovat o díle chrudimského mistra 
Ignáce Rohrbacha (?): na atice alegorie čtyř ročních období a na vrcholech štítů dvě bysty římských 

císařů. V letech 2005–09 vytvořil kopie silně poškozených soch sochař Josef Pospíšil z Kutné Hory. 

Interiér je členěn jako dvoutrakt s průjezdem v levé střední ose. Ve větší části přízemí se dochovaly 
klenby (z různých stavebních etap), dvě prostory v patře jsou též klenuté. Sklepy jsou zčásti klenuté  
a zčásti mají trámové stropy s kamennými záklopy.  
Dům je navržen na rekonstrukci do Programu regenerace 2020. 
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Obrázek 25 Dům u zlatého lva 

 
Jižní strana Karlova náměstí 

 

Dům čp. 8 "Veigertovský" 

V letech 2015-16 byly obnoveny fasády, dvoupodlažní gotické sklepení se studnou, štukové stropy a malby 

v interiéru domu. 

Dne 8. března 2017 byl Veigertovský dům po 34 letech opět zpřístupněn veřejnosti a slouží jako hlavní 

budova Regionálního muzea v Kolíně. Ve výstavním sále se konají krátkodobé výstavy a jako první stálá 

expozice byla otevřena výstava o bitvě u Kolína. V roce 2018 byla v gotickém sklepení otevřena expozice 

o historii domu a výstava archeologických nálezů, objevených při průzkumu dvora. 

Veigertovský dům byl 8. března 2017 po 34 letech zpřístupněn veřejnosti. 
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Obrázek 26 Veigertovský dům Kolín na turistické vizitce 

Východní strana náměstí 
Dům čp. 48 "U růže" (také "Nové Mexiko") 
Velký jednopatrový dvoukřídlý dům zabírající dvě středověké parcely pohledově exponované polohy 
na nároží Husovy ulice (kde má vchod) a hlavního Karlova náměstí, do kterého se otevírá jedním 
průčelím. Barokní dům, který stával na místě gotického domu, z něhož se dochovaly kamenné klenuté 
sklepy, byl do dnešní podoby přestavěn v roce 1881. V rámci této přestavby byl dům zvýšen o jedno 
patro, doplněn novým křídlem do Husovy ulice a získal současnou dekorativní historizující fasádu 
bohatě členěnou neorenesančními a neobarokními prvky a monumentálními vstupními dveřmi. 
Předsíň za vstupem z Husovy ulice je bohatě členěná ornamentální štukovou výzdobou, mozaikovou 
dlažbou s motivem osmicípých hvězd, mosaznými madly. Schodiště do patra lemuje litinové zábradlí  
a překlenuje ho nízká valená klenba s pětibokými výsečemi podpíraná u schodiště sloupem. Dvorní 
fasáda je novodobá s břízolitovou omítkou. Dům slouží komerčním a částečně i bytovým účelům. 
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Obrázek 27 Městský dům Husova 48 

 
Jižní strana náměstí 

Dům čp. 7 "U zlaté štiky" 

V roce 1997 dům koupila společnost ASYS IJD, v roce 2017 se uskutečnila rekonstrukce se zajištěním 

statiky domu a obnovy fasády a barokních fresek. 

 

Mariánský sloup 

Mariánský sloup se skládá s několika částí různého stáří. Nejstarší je střední sloup se sochou Panny 
Marie Immaculaty (Neposkvrněné) od neznámého autora, postavený nákladem Františka Střelovce ze 

Střelic v roce 1682 jako poděkování za ukončení velkého moru, kterému v roce 1680 podlehlo 826 

obyvatel města (jednalo se o polovinu obyvatel, Kolín měl v té době cca 1600 obyvatel). Po roce 1763 
byl sloup na oslavu ukončení tzv. Sedmileté války doplněn o čtyři sochy světců (sv. Florián, sv. 
Gothard, sv. Jan, sv. Pavel), vztyčené na soklech u jeho paty. Jako nejmladší část celé architektury 
byla v roce 1882 doplněna balustráda s novými nárožními sokly vyzdobenými reliéfy českých 
zemských patronů (sv. Ludmila, sv. Cyril, sv. Metoděj a sv. Jan Nepomucký). V roce 1929 byl sloup 
opraven, přičemž byla odstraněna balustráda a nahrazena řetězovým zábradlím, za kterým byl zřízen 
květinový záhon. Sochy světců ze soklů byly odstraněny po roce 1950 a uklizeny na parkán za chrám 
sv. Bartoloměje. Na jejich místo byly instalovány květinové truhlíky. Při generální opravě v letech 
1997–2000 byl sloup akademickým sochařem Josefem Pospíšilem uveden do podoby z doby před 

rokem 1929, především byla obnovena jeho kamenná balustráda, na jejíž nárožní sokly byly 
navráceny sochy světců, a došlo k odstranění nepůvodní květinové výzdoby. Veškerá sochařská 
výzdoba byla nahrazena kopiemi od sochaře Josefa Pospíšila z Kutné Hory. Originály sochařské 

výzdoby a nárožních soklů Mariánského sloupu jsou uloženy v městském lapidáriu, umělecká hodnota 
celku je tak po poslední opravě velmi sporná, jeho památkový význam je především urbanistický a 
kulturně-historický.  
Celá památka je vytvořena ze světlého pískovce. Tvoří ji kamenná podesta, v jejímž středu je 
hranolový sokl, nesoucí sloup tvořený patkou, dříkem a korinskou hlavicí. Na vrcholu sloupu stojí na 
zeměkouli s půlměsícem socha Panny Marie, znázorněná v kontrapostu se sepnutýma rukama a 

pohledem směřujícím k nebi. Je prostovlasá, oděná v jednoduše, avšak dynamicky zvlněný šat, na 
hlavě má kovovou svatozář, složenou z hvězdiček. V rozích podesty jsou do čtverce rozmístěny čtyři 
sokly s reliéfy, nesoucí sochy světců a spojené balustrádou. Mariánský sloup je zapsán do Ústředního 

seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 46308/ 2–787. 
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Obrázek 28 Mariánský sloup na Karlově náměstí v Kolíně 

 

 

 
 

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 .)  

 
Celkem je na území MPR Kolín evidováno 62 nemovitých památek. Rozloha MPR Kolín je necelých 
11 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.  

měšťanský dům č.p. 84, ulice Kovářská 
Kolín, rejst. č. 41707 / 2-3049 

nedostatek finanční 
prostředků 

dlouhodobě 

měšťanský dům č.p. 90, Karlovo nám.   
rejst. č. 23746/2-780 

nedostatek finanční 
prostředků 

dlouhodobě 

parkánová zeď, rej. č. 31870/2-739 nedostatek finanční 
prostředků 

dlouhodobě 

Objekt Bašty, ul. Na Valech nedostatek finanční 
prostředků 

dlouhodobě 
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měsťanský dům Rabínův dům, Na 
Hradbách  rejstř. č.p. 124, č. 39176 / 2-743 

nedostatek finanční 
prostředků 

dlouhodobě 

měšťanský dům U jelena, Zámecká 88, 
rejstř. č. 26768 / 2-3047 
 

nedostatek finanční 
prostředků 

dlouhodobě 

 
 
A.3. Kulturní památky v  MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 

nevyužívané , s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby t rvání tohoto 
stavu. 

 
Západní křídlo zámku  - v současné době je využívána jen jeho malá část, která slouží jako zázemí 
pro správce objektu pivovaru. 
 
Sladovna – vnitřní prostory, havarijní stav z důvodu nedostatku finančních prostředků, dlouhodobě 
 
Kostnice – důvodem je špatný technický stav, po získání finančních prostředků Integrovaného 
regionálního operačního programu je plánováno její otevření veřejnosti. 
 
Parkán v areálu kostela sv. Bartoloměje – důvodem je špatný technický stav, po získání finančních 
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu je plánováno jeho otevření veřejnosti. 
 
Bašta v ul. Na Valech – důvodem nevyužívání je dlouhodobý havarijní stav a nedostatek finančních 
prostředků na opravu. 

 

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.  

Zámek č. p. 545  
 
Na Žerotínském paláci v areálu kolínského zámku v letošním roce proběhla oprava střechy včetně 
krovu.  
Krovy směrem k železniční trati byly ve špatném technickém stavu a bylo nutné je vyměnit. Jedná se 
o 1. etapu. Opravená střecha je základním předpokladem, aby mohla pokračovat rekonstrukce 
interiérů. Oprava byla spolufinancována z Programu Regenerace 2019. 
 
Pro objekt se v současné chvíli hledá vhodné využití – prostory jsou připraveny pro komerční účely  
i služby občanům. 
 
Kostel sv. Bartoloměje, rejst. číslo 19709/2-735, 
V roce 2019 proběhla sanace vlhkosti kolem kostela. 
 

 
Obrázek 29 Letecký pohled na kostel sv. Bartoloměje 
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Obrázek 30 Probíhající sanace zdiva kostela 

 

 
Obrázek 31 Dokončovací práce na sanaci zdiva 

 
Město s farností řeší otevření hlavního vstupu do chrámu i mimo otevírací dobu. Bylo by tak možné 
„vejít a nahlédnout“, jak je tomu u některých památek v zahraničí nebo i pražského chrámu sv. Víta.  
 
 
Dům č. p. 17, rejstř. Č. ÚSKP 16231/2-749 Brandlova, Kolín 
V roce 2009 byla obnovena fasáda domu. V současnosti je dům v majetku římskokatolické církve  
a slouží k obytným účelům. 
V roce 2019 proběhla rekonstrukce střechy, krovu a trámů. 
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Obrázek 32 Měšťanský dům, č.p. 17 

 

 
Obrázek 33 Část krovu před rekonstrukcí 

 

 
Obrázek 34 Část krov po rekonstrukci 
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Dům č.p. 57, rejst. č. 38953/2-3053 
Na měšťanském bytovém domě, jehož přízemí jsou nebytové prostory, v Kovářské ulici proběhla 
obnova střešní krytiny, krovu, trámů. 
 

 
Obrázek 35 Měšťanský dům, Rubešova 57 Kolín 

 

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 nedošlo v MPR Kolín k žádnému zrušení prohlášení za kulturní památku 
 
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 nedošlo k prohlášení za kulturní památku u žádného objektu. 

 

 

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 .  

Na územní městské památkové rezervace Kolín se nachází řada objektů, které potřebují obnovu.  
V havarijním stavu je objekt bývalé bašty v ulici Na Valech, který je v soukromém vlastnictví. Stav trvá 
dlouhodobě. Jedná se o nemovitou kulturní památku. 
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Obrázek 36 Bašta, ul. Na Valech - kulturní památka 

Husova ulice - úprava venkovních prostor a zahrada za Městskou knihovnou. Město Kolín zde 
plánuje zásadní investici v roce 2020. 

 
Dům dětí a mládeže (DDM) – na areál je vypracován stavebně - technický průzkum v areálu, jehož 
cílem bude následné projektování stavby (zbourání garáží, propojení s areálem zámku, úprava 
veřejného prostranství) 

 

Obrázek 37 Budova DDM, ul. Pražská 

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 
v roce 2019, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.  

 
Měšťanský dům č.p. 70 
Na tomto místě stával původně dům zvaný "U raka", v roce 1871 přestavěný  podle návrhu místního 
stavitele Vincence Václavíka pro JUDr. Antonína Cyvína, kolínského advokáta a purkmistra (jeho 
dcera Marie byla provdána za významného architekta a stavitele Ludvíka Láblera). Patrový dům 
s pseudorenesančními prvky, obohacený o nízkou elipsovitou věžičku. V letech 2018-19 proběhla 
generální oprava domu. 
 
V roce 2018 započala obnova budovy č. p. 70 v Husově ulici. Tento dům byl v roce 2017 v exekuci  
a nacházel se v havarijním stavu. Nyní má nového majitele, který začal s rozsáhlou rekonstrukcí ze 
soukromých zdrojů. Podařilo se obnovit fasádu domu a pokračuje se v opravách vnitřních prostor. 
Na podzim letošního roku zde byla otevřena restaurace Krmelec. 
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Obrázek 38 Měšťanský dům č.p. 70 před rekonstrukcí 

 

 
Obrázek 39 Dům č.p. 70 po rekonstrukci 

 
 

 
Obrázek 40 Měšťanský dom č.p. 70  - využití přízemí pro novou restauraci 

Měšťanský dům - Pražská 99, Kolín 
Dvoupatrový nárožní městský dům na parcelách tří středověkých domů, postavený kolínským 
stavitelem a architektem J. V. Petříkem ve 20. letech 20. století. 
V roce 2018 byla započata jeho rekonstrukce financována vlastníkem objektu. 

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


35 

 

Obrázek 41 Dům č.p. 99 před rekonstrukcí 

V předchozích letech se uskutečnila celková rekonstrukce Městského společenského domu, která 
začala rekonstrukcí venkovního pláště budovy a v roce 2016 byla završena kompletní rekonstrukcí 
vzduchotechniky. 

 
Obrázek 42 Městský kulturní dům v Kolíně 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v  roce 2019 demolovány , s uvedením 
důvodu demolice .  

 
V uvedeném roce 2019 nebyly na územní MPR Kolín provedeny žádné demolice. 
 

 
 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v  MPR nebo MPZ (např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, měst ský mobiliář, stav zeleně apod.)  
v roce 2019. Uveďte významné akce, které byly v  letech 2009-2019 
podniknuty ke zlepšení stavu.  

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


36 

 

Stav parků a zeleně 
Nejvýznamnější akcí obnovy zeleně v městské památkové rezervaci Kolín je revitalizace prostoru 
městských teras. Město Kolín získalo v grantovém programu TPCA pro Kolínsko 2016 prostředky na 
revitalizaci zeleně. Terasy jsou součástí Městského společenského domu. Celý prostor se nacházel 
v havarijním stavu a vyžadoval velkou investici. Od 80. let minulého století byly terasy pro veřejnost 
uzavřeny a nevyužívány. Celková oprava městských teras zahrnovala zajištění statiky teras, 
rekonstrukci přístupové cesty a schodiště, revitalizaci zeleně a doplnění mobiliáře. Během listopadu 
2016 byla dokončena první část oprav teras a na jaře 2017 se uskutečnila rekultivace zeleně (nová 
výsadba stromů, květin, keřů i popínavých rostlin). Nově opravený prostor teras se zpřístupnil 
veřejnosti a návštěvníkům Kolína. Zpřístupněním městských teras Kolín získal klidovou zónu 
s jedinečným výhledem na řeku Labe a okolí, kterému dominuje věž Práchovna. Nově městská 
památková rezervace Kolín disponuje příjemným prostorem se zelení přímo ve středu města.  
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Konečná podoba městských teras: 

 

Obrázek 43 Městské terasy - odpočinková zóna v centru Kolína 

Zeleň se dále nachází na vnějším parkánu v areálu kostela sv. Bartoloměje. Toto místo je nyní 
veřejnosti nepřístupné. Město Kolín plánuje po celkové revitalizaci areálu sv. Bartoloměje místo po 
obnově zpřístupnit a vytvořit klidovou a odpočinkovou zónu.  
 

 

Obrázek 44 Parkán Kostel sv. Bartoloměje 

V prostoru městské památkové rezervace Kolín se nenachází žádný větší park. Městská památková 
rezervace Kolín sousedí s parkem Komenského. Z Komenského parku se naskýtá krásný pohled na 
chrám sv. Bartoloměje. Součástí parku je velké množství zeleně, vzrostlých stromů a malé dětské 
hřiště. Park město Kolín pravidelně upravuje. Konají se zde také různé akce např. sousedská setkání 
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„Otevřená ulice“, výstavy, „bleší trh“, vánoční betlém, Design market „Mezi stromy“. Město Kolín má 
v plánu revitalizaci tohoto parku, tak aby poskytlo občanům příjemný prostor pro trávení volného času. 
 
 
Stav veřejných prostranství 
 
Vzhledem k rekonstrukci komunikací 
historického centra a Karlova náměstí v 
Kolíně z roku 2006/2007 je stav 
komunikací, veřejného osvětlení i 
městského mobiliáře ve výborném stavu. 
Opravena byla kanalizace, inženýrské sítě, 
podloží a vlastní povrch náměstí a také se 
obnovil venkovní mobiliář.  
Během prosince 2016 město Kolín 
dokončilo předláždění parkoviště, které je 
součástí areálu kolínského zámku. Celá 
plocha horního nádvoří byla vyrovnána a 
předlážděna. Nyní je instalováno nové 
osvětlení. Parkování podpoří zájem o 
využití centra města ke komerčním účelům 
a k jeho oživení. 

 

Rekonstrukce ul. Zlatá 

 

V létě 2018 byla zahájena rekonstrukce kanalizační stoky v ul. Zlatá. Součástí rekonstrukce ulice je 
úprava pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře. Rekonstrukce je v dolní části ulice 
ohraničena ul. Pražská a končí na konci ul. Zlatá před křižovatkou s ul. Karolíny Světlé.  
 

 

Obrázek 45 Pohled ul. Zlatá, Kolín 

 

 

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.)  

V městské památkové rezervaci Kolín nejsou shledány žádné hlavní závady životního prostředí. 
Přesto město Kolín přistupuje k ochraně životního prostředí zodpovědně. Zapojilo se například do 
pilotního projektu chytrého odpadového hospodářství. Tento systém má zefektivnit svozové trasy 
nejen v městské památkové rezervaci Kolín ale také v celém městě. Služba Odpady zapadá do 
konceptu Smart City, jehož cílem je s využitím moderních technologií rozvíjet městské prostředí, 
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podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.  Obyvatelé Kolína 
mohou na webových stránkách města sledovat aktuální stav zaplněnosti kontejnerů ve městě, a podle 
toho si vybrat, kam vytříděný odpad odnést. Součástí konceptu Smart city je také monitoring volných 
parkovacích míst na Karlově náměstí v Kolíně. Město Kolín vybudovalo pro obyvatele žijící v MPR 
Kolín podzemní kontejnery, které vhodně zapadají do prostředí centra Kolína. Dále také pořídilo 
nádoby na separovaný odpad – plast, které si mohli obyvatelé města Kolína bezplatně pořídit. 
 

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.).  

 
V roce 2018 se uskutečnila celková revitalizace ulice Kouřimská, která navazuje na Karlovo náměstí. 
Součástí rekonstrukce byla oprava kanalizace, povrchu, mobiliáře a veřejného osvětlení za zhruba  
6 mil. Kč. Dokončila se rekonstrukce Zlaté uličky s úpravou pěší komunikace, veřejného prostoru  
a mobiliáře. V prostoru kolínského zámku bylo instalováno nové osvětlení v podobě historizujících 
lamp. 
V památkové rezervaci byla nejvýznamnější investiční akce v letech 2006-2007, a to „Rekonstrukce 
komunikací historického centra a Karlova náměstí v Kolíně“. Při této investiční akci byla provedena 
rekonstrukce všech inženýrských sítí v prostoru Karlova náměstí. Dále byl v této akci opraven povrch 
tohoto náměstí a hlavních příjezdových komunikací. 
 
 

 

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           688   2019  673 

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

Infocentrum 
Městské informační centrum Kolín sídlí v ulici Na Hradbách 157, Kolín. Mezi služby, které nabízí 
obyvatelům a návštěvníkům města patří poskytování informací zaměřených na turistiku a cestovní 
ruch, informace o kulturních a společenských akcích. 
 
PŘEHLED HLAVNÍCH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 informace zaměřené na turistiku a cestovní ruch 

 informace o kulturních a společenských akcích 

 předprodej vstupenek na vybrané místní kulturní akce 

 průvodcovské služby v židovské synagoze a na věži Práchovně 

 průvodcovské služby po Kolíně (pouze po předchozí domluvě v kanceláři MIC Kolín) 

 zpřístupnění židovských hřbitovů 

 zpřístupnění kolínského lapidária 

 prodej map, pohlednic, propagačních materiálů a upomínkových předmětů apod. 

 kopírování 

 veřejný internet 

 předprodej vstupenek v síti Ticketpro 

 předprodej vstupenek na basketbalová utkání BC Kolín 

 prodej místenek v systému AMS 

 přehled kulturního dění v Praze 
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PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA A SYNAGOGY 

Letní období (květen – říjen) Zimní období (listopad – duben) 

PO: 
ÚT: 
ST: 
ČT: 
PÁ: 
SO: 
NE: 

9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 16:00 
9:00 - 16:00 

PO: 
ÚT: 
ST: 
ČT: 
PÁ: 
SO: 
NE: 

9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
9:00 - 17:00 
ZAVŘENO 
ZAVŘENO 

 
Přístup do synagogy 
Kolínská synagoga je mimo Prahu nejstarší a nejcennější památka svého druhu v Čechách a také 
největší synagoga vzniklá do 18. století. Tato nádherná barokní stavba ze 17. století je přístupná po 
celý rok skrze Městské informační centrum Kolín. Díky své nenapodobitelné atmosféře také hostí řadu 
různorodých kulturních akcí a koncertů. 
 
Přístup na Židovské hřbitovy 
Přístup na Starý nebo Nový židovský hřbitov je možný po dohodě s Městským informačním centrem 
Kolín, návštěvníkům jsou zapůjčeny klíče oproti vratné záloze. 
 
Přístup na Černou věž - Vyhlídková věž Práchovna z 15. století, která sloužila jako předsunuté 
opevnění kolínského hradu, je běžně přístupná v letním období a při vybraných akcích a událostech  
 
Přístup do kolínského lapidária 
Přístup do kolínského lapidária je možný po dohodě s Městským informačním centrem Kolín, 
návštěvníkům jsou zapůjčeny klíče oproti vratné záloze. 
 
Sběrné místo v Městském informačním centru Kolín - ekologii vstříc společně! 
Městské informační centrum Kolín a Městská knihovna Kolín se připojily do sítě sběrných míst pro 
ekologickou likvidaci odpadu. 
 
Nově bylo v roce 2017 zřízeno informační centrum v domě č. p. 8 na Karlově náměstí. 
Provozovatelem informačního centra je Regionální muzeum Kolín s přispěním města Kolína. 
Informační centrum je otevřeno denně, v pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, o víkendech od 10 do 17 
hodin. 
 
Otevírací doba 
Po - Pá 9.00 – 17.00 
So – Ne 10.00 – 17.00 
 
 
 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ 
v roce 2019 a s jakým zaměřením (kulturně výchovným, společenským atd.) .  

Modernizace přednáškového sálu kolínské knihovny 
Díky dotaci z grantu Středočeského kraje se podařilo realizovat modernizaci přednáškového sálu  
v Městské knihovně v Kolíně v Husově ulici. Slavnostní otevření prostoru proběhlo v pondělí  
11. listopadu, kde současně probíhá výstava 3D fotografií.  
 
Předmětem grantu je modernizace přednáškového sálu, který je nyní kompletně vybaven 
audiovizuální technikou. Přednáškový sál slouží zejména pro přednášky, besedy - hlavně Virtuální 
Univerzity třetího věku. 
 
Město se každoročně zapojuje do projektu „Dny evropského dědictví“, které se konaly ve dnech  
7  - 15. září 2019. Návštěvníci si nenechali ujít možnost prohlídky kolínské radnice. Interiéry 
novorenesanční stavby radnice byly otevřeny. Trasa nabídla návštěvníkům zajímavé kouty radnice: 
zasedací místnost, pracovnu starosty i místostarostů, obřadní síň s Radimského triptychem a také 
lapidárium v radničním sklepě. Obřadní síň v roce 2015 prošla rekonstrukcí, během které byly koberce 
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na podlaze nahrazeny parketami, staré radiátory vyměněny za litinové  
v retrostylu a změn doznal i dřevěný pult. Návštěvníci Otevřeného dne radnice nahlédli i do 
„minigalerie“ nad obřadní síní, kde mohli zhlédnout několik obrazů od kolínských autorů, které byly 
zakoupeny v nedávné době.  
V těchto dnech byly otevřeny i další významné kulturní památky -například chrám sv. Bartoloměje, věž 
Práchovna, synagoga, apod.  
V roce 2017 byl v městské památkové rezervaci Kolín nově zpřístupněn dům č. p. 8 na Karlově 
náměstí, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Tento dům se stal hlavním sídlem Regionálního muzea 
v Kolíně s prostorem pro pořádání výstav, seminářů a vernisáží.  
 
Během roku 2020 se plánuje zpřístupnění celého areálu kostela sv. Bartoloměje. 
 

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) .  

Občanská vybavenost v městské památkové rezervaci Kolín je rozmanitá. Nachází se zde přibližně 14 
restaurací a 6 kaváren. Počet stravovacích zařízení je možné co do počtu označit za stabilní. Na 
území městské památkové rezervace Kolín nalezneme penzion a jednu i ubytovnu. Obchody jsou zde 
zaměřeny na maloobchodní prodej. Jedná se zejména o květinářství, knihkupectví, pekárny, optika, 
drogerie a butiky, ordinace lékaře i dvě lékárny. Nalezneme zde také Městskou knihovnu Kolín, Dům 
dětí a mládeže Kolín, Městský společenský dům a CEROP Kolín. 

 

 

CEROP Kolín je příspěvkovou organizací města založenou za účelem podpory podnikatelských aktivit 
mladých inovačních firem, revitalizace a vhodného využití nemovité kulturní památky. Tento objekt se 
nachází v areálu kolínského zámku v samém středu městské památkové rezervace Kolín. Budova 
slouží také jako prostor pro zasedání Zastupitelstva města Kolín, přednáškový sál a prostor pro 
konání kulturních akcí například výstav. 
 
Doprava v Kolíně a jeho centru 
 
Ochranný jízdní pruh pro cyklisty - Pražská ulice 
Pražská ulice je bezpečnější pro cyklisty. Ulice je navržena tak, aby sloužila řidičům automobilů, 
cyklistům i chodcům.  
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Na nově opravené ulici Pražské je vyhrazen ochranný jízdní pruh pro cyklisty.  

Dopravní terminál v Kolíně - nejlepší realizace ve veřejném prostoru ve Středočeském kraji 
V listopadu 2019 proběhlo v kutnohorské GASK galerii slavnostní vyhlášení soutěže "Stavba roku 
Středočeského kraje." Úspěchy slavil také Kolín. Cenu za nejlepší realizaci ve veřejném prostoru totiž 
získal dopravní terminál autobusového a vlakového nádraží. 
 

Chytré parkování v Kolíně 

Na Karlově náměstí je senzory osazeno 57 parkovacích míst, o přenos dat se pak starají čtyři 
repeatery a jedna gateway. Údaje o počtu volných parkovacích míst mohou řidiči vidět na 
informačních tabulích u některých příjezdových silnic do města. Zobrazují se také na webu nebo 
v mobilní aplikaci SmartCity. 
 
Nově do centra města zajíždějí midibusy zn. Isuzu. 
Tento typ dopravy má speciálně promyšlenou koncepci konstrukce, která je ideální pro městský 
provoz. Midibusy jsou dlouhé necelých osm metrů a pojmou až šedesát cestujících 
a splňují nejvyšší standardy komfortního cestování v hustém městském provozu. Ukázalo se, že jsou 
ideální i v úzkých uličkách v historické části města. Vedle toho nabízejí cestujícím příjemný prožitek, 
široké uličky i místo vyhrazené pro kočárky či invalidní vozík. Na přání OAD Kolín jsou navíc 
dovybaveny speciálním zařízení, jako jsou například informační a odbavovací technologie. V těchto 
autobusech bude možné platit různými způsoby, a to i bezkontaktní platební kartou či Kolínskou 
chytrou klíčenkou. 

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.  
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Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín je zveřejněn na webových stránkách 
města: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/dotace/.  
Informace pro žadatele z Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín  
a aktuality pro občany a návštěvníky jsou také zveřejňovány na webových stránkách města v sekci 
aktualit, prostřednictvím facebookového profilu města a v Kolínském zpravodaji.  Kolínský zpravodaj je 
měsíční periodikum, které je v počtu cca 15 tisíc kusů zdarma distribuováno jak občanům města Kolín, 
tak do všech obcí ve správním obvodu města Kolín jako obce s rozšířenou působností, povinné 
výtisky jsou rovněž zasílány do řady veřejných knihoven po celé ČR.  
 
Prezentace města Kolín 
 

Ve dnech 21. – 24. 4. 2016 probíhala v Lysé nad 
Labem jubilejní 15. ročník výstavy Regiony ČR 
2016. Město Kolín bylo zastoupeno 
prostřednictvím Městského informačního centra 
Kolín ve společném stánku Středočeského kraje. 
Novinkou veletrhu byl první ročník soutěže 
TURIST PROPAG, soutěžní přehlídka tištěných 
turisticko-propagačních materiálů. Město Kolín se 
přihlásilo jako jeden ze 118 subjektů z celé ČR. 
Kolínský průvodce po kulturních památkách 
získal titul nejlepší turistický průvodce. Odborná 
porota první soutěžní přehlídky turisticko-
propagačních materiálů TURIST PROPAG 2016 
mu udělila  
v kategorii Turistický průvodce 1. místo. Uspěl i 
Zpravodaj města Kolína, který získal  
2. místo v kategorii ZPRAVODAJ ROKU 2016. 
Ve velké konkurenci bylo město Kolín  
v 1. ročníku soutěže velmi úspěšné.  
Při realizaci obnovy památky z dotačního titulu 
Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón město 
Kolín prezentuje finanční podporu Ministerstva 
kultury prostřednictvím kvalitních informačních 
tabulí.  
 
 
 

Městský úřad Kolín získal 1. místo v soutěži Přívětivý úřad 

To nejvyšší ocenění, 1. místo, získal Městský úřad Kolín v rámci Středočeského kraje v soutěži 
Přívětivý úřad, kterou pořádá Ministerstvo vnitra ČR. V soutěži jsou oceňovány přívětivé úřady v rámci 
všech krajů a také tři nejvíce přívětivé úřady v celé ČR. Cílem soutěže je ocenit úřady s nadstandardní 
kvalitou služeb pro občany.  
 
Dne 15.května 2019 proběhlo v Olomouci vyhlášení čtvrtého ročníku. Městský úřad Kolín v rámci 
Středočeského kraje získal ocenění za 1. místo, které převzala tajemnice úřadu PhDr. Dagmar 
Soukupová. Úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny na základě dotazníkového šetření, 
do kterého se dobrovolně přihlásilo cca 146 obcí III. typu.  
Soutěž hodnotí přívětivost a otevřenost obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich 
potřebám.  Mezi hlavní kritéria soutěže patří – dostupnost úřadu, otevřený a komunikující úřad, online 
úřad a úřad zapojující veřejnost. Ocenění je výsledkem práce městského úřadu, vedení města a 
všech zaměstnanců, kteří se podílejí na vytváření moderního úřadu a snaží se zlepšovat služby pro 
občany. 
Zajištěn je on-line objednávkový systém pro agendy občanských a řidičských průkazů a cestovních 
dokladů, což umožňuje občanům objednat se na vybraný termín. V tomto záměru bude městský úřad i 
nadále pokračovat pro další agendy. Vlastní webové stránky umožňují občanům dostat se ke všem 
informacím, které potřebují v určitých úředních záležitostech. Občané naleznou rozklikávací rozpočet 
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města, přehled uzavřených smluv nad 50.000 Kč. Zveřejňují se veškeré dokumenty týkající se jednání 
Zastupitelstva města a navíc se poskytují on-line přenosy ze zasedání Zastupitelstva města, 
videozáznamy a hlasové záznamy. Úřad pořádá pravidelná setkání s občany, na kterých mohou 
občané participovat na rozvoji města a dále provádí formou anket a dotazníků zjišťování názorů 
a stanovisek občanů. 

Další komunikace města s obyvateli: Město Kolín, mimo vydávání časopisu Zpravodaj, který 
občasné dostávají zdarma do svých stránek, využívá SMS INFOkanál a aplikaci Kolín v mobilu. 

 
 

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. 

Spolky a sdružení:  
 

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.  
Spolek je zřizován za účelem podpory rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu 
v destinaci,  ve své činnosti bude zastřešovat společné marketingové a propagační aktivity obou 
regionů. Konkrétně se bude zaměřovat na spolupráci všech subjektů cestovního ruchu, vytváření 
společných produktů cestovního ruchu,  vydávání informačních materiálů a realizaci dalších 
marketingových aktivit. 
 

SHŠ Páni z Kolína 
Rekonstrukce historických bitev doplněné dobovými trhy jsou vedle šermířských, divadelních, 
hudebních a lektorských představení nedílnou součástí činnosti skupiny historického šermu Páni z 
Kolína a to již více než dvacet let. Skupina se věnuje několika historickým obdobím od gotiky, přes 
napoleonské války až po začátek 20. století. Pány z Kolína můžete vídat na historických slavnostech, 
oživlých prohlídkách hradů a zámků, v rekonstrukcích historických bitev, jako stafáž při významných 
akcích a v neposlední řadě i ve filmech nebo pohádkách tuzemské či zahraniční produkce. 
 

Společnost Václava Morávka 

Společnost Václava Morávka z.s. se zabývá pátráním v historii československého protinacistického  
a protikomunistického odboje. 
 
Kolínské filharmonie 
Amatérské hudební těleso s více než stoletou tradicí, které svou pravidelnou a neutuchající činností 
přispívá ke kulturnímu životu města Kolína i jeho okolí. 
 

Otevřená ulice  
je uskupení občanů města Kolína, kteří chtějí vytvořit příjemný prostor pro setkávání lidí, zastavování 
se na kus řeči i zkoušení vlastních nápadů. První Otevřená ulice se konala ve středu 15. července 
2015. Do konce prázdnin se uskutečnilo ještě dalších šest sousedských podvečerů. Tradice Otevřené 
ulice v Kolíně se chytila. Od začátku projektu do letošního roku se v městské památkové rezervaci 
Kolín uskutečnilo celkem 23 sousedských setkání. Projekt Otevřená ulice zkusil kromě Brandlovy ulice 
„otevřít“ i další městské prostory, jako například parkán za kostelem, zrekonstruovaný objekt Vodárny 
nebo kolínskou náplavku. Mezi stálými návštěvníky, kteří se již navzájem znali, se začaly objevovat 
nové tváře a doprovodný program je stále různorodější. 
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Obrázek 46 Otevřená ulice, Brandlova 

Velkou oblibu si například získala otevřená Galerie na šňůře, kde mohl kdokoliv  
z návštěvníků vystavovat své fotografie na prádelní šňůře natažené mezi pilíři kostela. Probíhá i 
výborná spolupráce s městem, kdy letošní 56. Ročník Kmochova Kolína byl  
v červnu 2018 neoficiálně zahájen právě akcí Otevřená ulice. 
Cílem Otevřené ulice je umožnit setkávání místních obyvatel, oživení sousedských vztahů  
a nejen večerního ruchu. Návštěvníci zde mohou také shlédnout různorodý doprovodný program, 
např. výstavu fotografií, poslech hudby. Proměň své město – nadace Karla Komárka. 

 
Klub přátel Františka Kmocha Kolín  
je občanské sdružení, které propaguje tvorbu Františka Kmocha, podporuje rozvoj dechové a lidové 
hudby. Soustřeďuje příznivce dechové a lidové hudby, zaměřuje se na propagaci tvorby Františka 
Kmocha, úzce spolupracuje  
s Městskou hudbou Františka Kmocha a dalšími hudebními tělesy v Kolíně a okolí.  Klub je 
každoročně pořadatelem mnoha kulturních projektů v Kolíně. V kolínském sále na Zámecké, kde 
hrával sám František Kmoch se svou sokolskou, později městskou kapelou, pořádá pravidelná 
Nedělní taneční odpoledne s hudbou, klubový ples, Kolínské hudební podletí – hudebně taneční 
víkend na sklonku léta. Klub přátel Františka Kmocha se stará o místo posledního odpočinku 
Františka Kmocha, je spolupořadatelem koncertů Městské hudby Františka Kmocha, usiluje o zřízení 
pamětní síně v bývalém Kmochově domě, o znovuobnovení užší spolupráce s kolínským Sokolem, 
který kdysi v pravý čas podal pomocnou ruku Františku Kmochovi a zasloužil se tak o pozdější slávu 
jeho samotného, i orchestru, který v roce 1872 založil. Klub přátel Františka Kmocha se podílí na 
vydávání publikací o Františku Kmochovi a dechové hudbě, propaguje skladby Františka Kmocha  
a nabízí je dechovým orchestrům u nás i v cizině.  

 
Městská hudba Františka Kmocha je velký dechový orchestr založený Františkem Kmochem v roce 
1872, který nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a je významným nositelem odkazu Františka 
Kmocha. Orchestr je organizační složkou města Kolína, jeho dirigentem je Miloslav Bulín, bývalý 
šéfdirigent Posádkové hudby Praha. Orchestr neodmyslitelně patří a každoročně se účastní 
mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín. 
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Obrázek 47 Městská hudba F. Kmocha 
 
Římskokatolická farnost Kolín je jedno z územních společenství římských katolíků 
v kolínském vikariátu s farním kostelem svatého Bartoloměje. Kostel a farnost vznikly kolem roku 
1250. Po reformaci v roce 1622 bylo obnoveno děkanství. Od 1. července 1994 je opět farností. 
Farnost vedla matriky od roku 1610. Římskokatolická farnost spolupracuje s městem Kolín na řadě 
kulturních akcí. Každoročně se účastní také akce Noc kostelů. 
 
Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace Středočeského kraje, je kulturní institucí s 
více než stoletou tradicí, která shromažďuje, uchovává a vystavuje početný fond sbírkových předmětů 
z oblasti archeologie, historie, dějin umění, národopisu a přírodních věd. V těchto oborech zároveň 
poskytuje expertní činnost. 
V muzeu se každoročně koná také řada tematicky zaměřených krátkodobých výstav, přednášek a 
dalších doprovodných programů. Působí zde středočeské Regionální odborné pracoviště pro péči o 
tradiční lidovou kulturu a pro užší oblast Kolínska muzeum zajišťuje archeologickou památkovou péči. 
Instituce dále disponuje veřejně přístupnou odbornou knihovnou. V přilehlém chrámu sv. Bartoloměje 
muzeum zajišťuje průvodcovskou službu. 
Během prosince 2018 v expozicích Červinkovského domu si návštěvníci mohou prohlédnout tradiční 
vánoční výzdobu měšťanské domácnosti 19. století. Prostřednictvím instalace se seznámí s některými 
vánočními zvyky a tradicemi, s typickými způsoby zdobení vánočních stromků, uvidí svátečně 
prostřené stoly nebo Alšův betlém. 

 
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.).  

Akce v MPR 

Kolínské kulturní léto  

Série koncertů pod širým nebem (Druhá tráva, Marek Ztracený) a doprovodné Letní kino ve Ztracené 
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uličce. 

 

Obrázek 48 Program Kolínského kulturního léta 2019 

Výstava návrhů Současné umění ve veřejném prostoru 
V přízemí radnice je možné aktuálně shlédnout prezentační panely návrhů, které se zúčastnily 
výtvarné soutěže „Současné umění ve veřejném prostoru“. Díla dvou vítězných návrhů budou 
postupně realizována v proluce ul. Politických vězňů pod hradbami parkánu chrámu sv. Bartoloměje.  
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Kolínský majáles 
 

 
 
Den záchranářů 
Den záchranářů je setkáním všech záchranných složek s veřejností - záchranářů, hasičů, policistů, 
armády a je oslavou jejich práce, kterou všichni potřebujeme a vážíme si jí. V obřadní síni proběhlo 
poděkování všem a jejich ocenění. Náměstí a odpoledne Kmochův ostrov pak patřil ukázkám různé 
techniky, vozidel a kulturnímu programu. 
 
Mírový běh 2019 
Město Kolín se rozhodlo podpořit mezinárodní Mírový běh 2019. Jedná se o nejdelší štafetový běh na 
světě, který se pravidelně koná už od roku 1987. Letošní trasa vede přes Maďarsko, Slovensko, 
Polsko, Českou republiku a pokračuje do Německa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru 
přátelství, míru, porozumění a současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, 
kultur a sociálního postavení.  
 

Štafeta Mírového běhu do Kolína zavítala ve středu 26. června v 10:30 h na Karlovo náměstí. 

 
Kmochův Kolín 
Festival dechové hudby Kmochův Kolín patří mezi jedny z největších kulturních událostí 
středočeského regionu. Mezinárodně uznávaný a respektovaný dechový festival královského města 
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Kolína pramenící z dlouhodobé tradice a stojící na zájmu a aktivitě velké většiny obyvatel Kolína  
a okolí. 
Festival navazuje na odkaz skladatele Františka Kmocha a jeho cílem je přiblížit dechovou hudbu 
současnému posluchači. Snahou pořadatele této akce je pokračovat v nastoleném trendu minulých 
ročníků a zachovat prestižní mezinárodní hudební festival dechové hudby, který rozvíjí místní tradice 
a život v regionu a je základem partnerství mezi městem Kolín, okolními městy a obcemi, spolky, 
rodáky a podnikatelskými subjekty. 

 
Obrázek 49 Kmochův Kolín 

Kmochův Kolín v 56. ročníku úspěšně pokračoval v nové tradici transformace z ryze dechového 
festivalu v moderní „Open Air Festival“ pro všechny věkové kategorie a cílové skupiny. Zároveň si 
zachovává důstojnost v odkazu na tradici a dílo Františka Kmocha. Tato nová tradice byla veřejností  
i samotnými interprety odměněna rekordní návštěvností a kladným ohlasem. Diváci jsou již zvyklí na 
toto pojetí festivalu a dokážou se bavit při všech produkcích. Dobře zvolený program dokládají počty 
návštěvnosti. Letošní pojetí festivalu zpříjemnilo divácké pohodlí dvěma pódii a také obsluhou s 
nápoji. Diváci si tak mohli festival opravdu vychutnat. Velký úspěch a pozitivní ohlas účinkujících  
i diváků na 56. ročník mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín inspiruje město Kolín  
k pokračování v podobné dramaturgii. 

 

Gasparáda je festival neverbálního, pohybového a pouličního divadla. Tento festival se pořádá od 
roku 1995 na počest jednoho z nejslavnějších kolínských rodáků, kterým je mim  
a zakladatel moderní pantomimy Jean Gaspard Deburau. V rámci akce probíhají vystoupení 
vytipovaných divadelních souborů, tematicky navazujících na tradice J.G. Deburau. Na Karlově 
náměstí jsou vytvořeny speciální divadelní scény. 
 
Plážová kopaná 
Toho, že historické náměstí žije i sportem, je důkazem projekt – plážová kopaná. 
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Obrázek 50 Tuny písku na náměstí 

 
Plaketová jízda 
 
V pořadí již 35. ročník Plaketové jízdy byl k vidění na Karlově náměstí. Opět se představily moto  
a autoveterány. 

 
Obrázek 51 Plaketová jízda 

 
Tradiční martinský trh na Karlově náměstí 
Akce, na které se představila tradiční řemesla i regionální producenti. 
 
Vánoční trhy 
Každoročně během celé adventu se na náměstí konají koncerty a vánoční trhy. 
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Obrázek 52 Vánoční trhy na Karlově náměstí 

 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 
památkových objektů (zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je je n 
využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 
obnově památek v  roce 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních 
nákladů). 

 
Podnikatelská sféra má zájem o záchranu místních významných památkových objektů, bohužel 
momentálně nedisponuje dostatkem finančních prostředků k výrazné rekonstrukci památek, které má 
ve vlastnictví. Příkladem finanční investice podnikatelské sféry je obnova uliční fasády na domě  
č. p. 89 Karlovo náměstí ve výši 207 tis. Kč, kterou spoluvlastní právnická osoba nebo obnova domu 
č. p. 70 v Husově ulici.   
 

 
 
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 8 22 579 tis.  

Z toho na území MPR nebo MPZ 5 22 369 tis.  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na 
území MPR nebo MPZ) 

3 321,6 tis  

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  
% 

3%  

 

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.) 

dům č. p. 17, rejstř. č. ÚSKP 16231/2-749, obnova střechy (tj. krov, krytina, 
koruna zdi, strop 2.N.P.) - 1. část  a další související práce - dle schválené PD 

520 

kostel sv. Bartoloměje (NKP), rejstř. č. ÚSKP 19709/2-735, stavební úpravy za 
účelem zlepšení vlhkostních poměrů - dle schválené PD (dobudování 

550 
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odsoušecího kanálu u části zdiva západní a jižní strany včetně souvisejících 
prací) - 1. etapa 

dům č. p. 57, rejstř. č. ÚSKP 38953/2-3053, obnova střešní krytiny, krovů a trámů 
a související práce - dle schválené PD 
 

250 

zámek č. p. 545, rejstř. č. ÚSKP 32795/2-4102, rekonstrukce střešní krytiny a 
krovu na západním křídle dle schválené PD - I. etapa (etapa B dle rozpočtu) 
 

2 000 

  

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 

Obnova střechy a zámecké kaple v západním 
křídle kolínském zámku 

4 285 tis. Středočeský kraj, dotace 
nepřidělena 

Restaurování hlavních vchodových dveří do 
starého objektu radnice 

123 tis. Středočeský kraj, dotace 
nepřidělena 

V roce 2016 bylo zažádáno na akci: 
revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně 

77 678 tis. zdroj EU –IROP, dotace přiznána a 
akci realizujeme 

   

 
 

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,/. 

 
Právní stav územního plánu Kolín po úpravě a vydání změny č. 4, schválení 27.05.2019 usnesení č.  
272/5/ZM/2019. 
 

G.2. Regulační plán  MPR nebo MPZ anebo územní studie  MPR nebo MPZ /dle §  30 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stave bním 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 Městské památkové rezervace Kolín 
zadání: 12. 12. 2016 – usnesení č. 444/15/ZM/2016       
 
 

G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a 
datum jeho poslední aktualizace) .  

 
Program regenerace městské památkové rezervace Kolín zpracovali Ing. Jiří Starý a Ing. arch. Alena 
Koutová v srpnu 1994 s časovým horizontem regenerace 1994-1997. První schválení programu 
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Zastupitelstvem města Kolín bylo 3. 10. 1994 usnesením č. 232. Následně proběhlo několik 
aktualizací, z nichž poslední VI. aktualizace byla schválena Zastupitelstvem města Kolína dne 13. 11. 
2017 s časovým horizontem regenerace do roku 2020. Schválená VI. aktualizace promítla zvýšený 
zájem vlastníků kulturních památek o obnovu památek v jejich vlastnictví a byla také ustanovena 
nová pracovní skupina. Nyní se vypracovává nový Program Regenerace 2021 – 2027. 
 

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).  

 
V současné době je vytvářen program rozvoje města Kolína respektující území Městské památkové 
rezervace Kolín, Program Regenerace MPR 2021 – 2027. 
 

 

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.  

 

 
 
 

 
Obrázek 53 Kolín v podvečer 

Městská památková rezervace Kolín zastřešuje celé centrum města Kolína s kulturně  
a architektonicky zajímavým souborem kulturních památek.   
 

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

Způsob regulace reklamy je na území městské památkové rezervace Kolín řešena v dokumentu 
Regulačního plánu městského historického jádra Kolín. Velkoplošné informační, reklamní  
a propagační zařízení je v území městské památkové rezervace Kolín nepřípustné s výjimkou 
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označení provozovny, krátkodobých přenosných či jednorázových účelových zařízení. Označení 
provozovny je posuzováno orgánem památkové péče. 
 

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 , na obnovu kulturních památek, na opravu nepamátkových 
objektů.  

 
V roce 2019 město Kolín ani jiný subjekt nepořádali veřejnou sbírku na obnovu kulturních památek 
v městské památkové rezervaci Kolín. Město Kolín v roce 2019 neobdrželo žádný sponzorský dar na 
obnovu kulturních památek. 
Město Kolín podporuje obnovu kulturních památek nacházejících se na území městské památkové 
rezervace Kolín prostřednictvím Programu regenerace MPR a MPZ a individuálních žádostí o dotaci. 
V roce 2019 město Kolín nepřispívalo na opravu nepamátkových objektů nacházejících se na území 
městské památkové rezervaci Kolín.  
 
Množství realizovaných akcí obnovy kulturních památek v posledních letech ukazuje, že město Kolín 
projekty na kulturních památkách ve vlastnictví města, nastavilo dynamický směr ochrany kulturního 
dědictví, ve kterém pokračuje i v roce 2019.  Velký nárůst zájmu o ochranu a starost o památky lze 
sledovat i ze strany ostatních vlastníků kulturních památek. Rok 2017 byl rokem úspěšným 
v získávání prostředků na zachování kulturních památek nejen z Programu regenerace MPR a MPZ 
ale také z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 13. výzvy na revitalizaci 
národních památek.  
V roce 2018 naplno začala realizace obnovy v areálu chrámu sv. Bartoloměje. Návštěvníkům chce 
město Kolín nabídkou zajímavý prostor pro trávení volného času. Další výzvou, kterou hodlá město 
uchopit, je prostor kolínského zámku. V areálu zámku se nachází celá řada vzácných zajímavostí, 
které se v budoucnosti město bude snažit vhodným způsobem začleňovat do celé kompozice 
historického centra města.  
V roce 2019 byly provedeny rekonstrukce zámku, kostela sv. Bartoloměje a měšťanských domů. 
 
Nejen obyvatelům, návštěvníkům ale i podnikatelům se město Kolín snaží vytvořit  
a nabídnout prostředí, ve kterém se budou cítit komfortně, a vyzdvihnout historický potenciál 
kulturních památek ve městě Kolín. Opravy a rekonstrukce jsou občany, návštěvníky 
i podnikateli vnímány pozitivně. Snahou je vytvořit reprezentativní prostředí a ve vztahu k ochraně 
kulturních památek jít příkladem.  
Město Kolín si stanovilo, jako svou prioritu zachovat historický potenciál města a bude nadále usilovat 
o další postupné rekonstrukce dalších památek, ať už přímo ve vlastnictví města nebo jiných 
vlastníků.  
 
 
 

 
 
 
Schválil    …………………….     Datum      ………………….  2019           

 

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.  
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