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STRUČNÉ ZDUVODNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 
 

Město Kolín leží přibližně 70 km východně od Prahy. Katastrálně je situováno ve 

Středočeském kraji.  Město 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. 

Historické jádro města si zachovalo původní středověký půdorys. Na Karlově náměstí se 

nacházejí barokní domy, novorenesanční radnice, morový sloup a kašna. Nespornou 

dominantou města je kostel sv. Bartoloměje, na jehož budování se podílel známý architekt 

Petr Parléř.  

V posledních dvou 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 se snaží aktivně přistupovat k ochraně kulturních památek 

nacházejících se v jeho vlastnictví a podporovat snahy ostatních osob a subjektů k oživení 

historického prostoru. To dokládá i aktualizace Programu regenerace MPR Kolín, která 

proběhla v letošním roce 2016. Zastupitelstvem města Kolína byla přijata V. aktualizace 

Programu regenerace městské památkové rezervace Kolín, kam se promítl zvýšený zájem 

vlastníků památkových objektů o obnovu památkových objektů v jejich vlastnictví a 

ustanovení nové pracovní skupiny pro Program regenerace městské památkové rezervace 

Kolín. Nová pracovní skupina se skládá ze zástupců samosprávy, úředníků MěÚ, církve, 

veřejnosti  

a zástupce Národního památkového ústavu. První verze 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.  

Nejen tyto předpoklady jsou důvodem k podání přihlášky do Soutěže o cenu za nejlepší 

přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2016. V letošním roce 2016 se 

podařilo městu Kolín získat a využít nejvyšší částku od zapojení do Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón od roku 1989, kdy byl 

Kolín nařízením vlády ČSR č. 54/1989 Sb. ze dne 19. dubna 1989 vyhlášen městskou 

památkovou rezervací. Rovněž ze strany vlastníků kulturních památek nastal vysoký nárůst 

zájmu o obnovu kulturních památek.  Město Kolín bude ve snaze o ochranu kulturního 
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dědictví v dalších letech pokračovat a revitalizovat prostředí městské památkové rezervace, 

tak, aby byl zachován a vyzdvihnut historický význam památek a prostředí, ve kterém jsou 

umístěny.  

Na území Městské památkové rezervace Kolín najdeme mnoho historicky významných 

kulturních nemovitých památek. Jedinou národní kulturní památkou v Městské památkové 

rezervaci Kolín je kostel sv. Bartoloměje.  

 

Pohled na kostel sv. Bartoloměje v Kolíně a Městskou památkovou rezervaci Kolín 

 

Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně 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, byla postavena zvonice. V 17. století byl chrám opět poškozen, a 

to díky probíhající třicetileté válce. Jeho další obnova byla trochu ovlivněna nedostatkem 

peněz, takže trvala dlouho. V 18. století byla vybudována v těsné blízkosti chrámu kostnice, 

jejíž vnitřní vybavení je vytvořeno z lidských ostatků a bohužel došlo k další tragédii – chrám 

byl zničen velkým požárem. Obnova byla opět velmi nákladná a časově náročná, zakončena 

byla až na začátku 20. století. V současné době je interiér vyzdoben řadou cenných památek.  
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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. 

V letošním roce 2016 město Kolín podalo žádost o dotaci s celkovou hodnotou projektu ve 

výši necelých 90 mil. Kč na projekt „Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně“ v rámci 

13. výzvy IROP - REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SC 3.1. Nyní projekt 

úspěšně prošel kontrolou formálních náležitostí.  

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. 

 

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 
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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: 

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 

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

 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Zdroj: Ateliér Masák & Partner, s.r.o.  
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úpravou je odstranění kovové mříže mezi zvonicí a kostelem, čímž dojde k vizuálnímu  

i funkčnímu 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. 

 

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 = 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 
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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 byl z Programu 

regenerace MPR A MPZ restaurována schrána na tóru arón ha-kódeš. Cena restaurátorských 

prací byla 599 000,- Kč bez DPH. 

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. 
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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.  

 

Fotografie schrány na tóru Aron ha-kodeš po restaurování 
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V roce 2016 začala obnova západního křídla kolínského 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. V průběhu 

třicetileté války byl zámek mnohokrát poškozen a celé panství bylo nepříliš velké hodnoty. Za 

vlády Marie Terezie bylo panství rozparcelováno a zámek byl prodán podnikateli Václamu 

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.  

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.  
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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. 

Na rok 2017 je připraven projekt na celkovou obnovu fasády západního křídla zámku, kterým 

by započala obnova celého areálu zámku.  

Lokalizace fragmentů renesančních omítek na fasádě 
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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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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na 

konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. 

 

Celkem je na území MPR Kolín evidováno 62 nemovitých památek.  

Rozloha MPR Kolín je necelých 11 ha. 

 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

 

Měšťanský dům č.p. 7 (rejstříkové číslo 23546/-746) 

Dům se nachází na jižní straně Karlova náměstí v Kolíně a je v jádru gotický. První písemné 

zprávy o domě pocházejí z let 1494-97, dům je však nepochybně starší a pochází zřejmě 

z doby založení města- tedy  3. čtvrtiny 13. století. Na základě poznatků stavebně 

historického průzkumu SÚRPMO ze zač. 90. let a nově upřesněného z r. 2011-12 se jeví, že 

jde o mimořádně veliký gotický dům. Přes pozdější ničivé požáry je původní gotická 

dispozice včetně nosného zdiva do značné míry zachována. Dům je dvoupatrový, s podloubím 

a bohatě zdobenou barokní fasádou do náměstí. Střechy jsou valbové a střecha nad severním 

křídlem má hřeben 

souběžný s náměstím. 

Do dvora má budova 

klenutou 

dvoupatrovou pavlač 

otevřenou do průčelí 

arkádou. První patro 

domu je z větší části 

zaklenuté, kromě tří 

severních místností na 

náměstí, kde byly 

dřevěné trámové 

stropy, z nichž je strop v sz místnosti zachován. Dále je trámový strop v jižní místnosti 

východního traktu, před barokní lodžií. Druhé patro má převážně dochované dřevěné trámové 

stropy, kromě 2 jižních místností v západním a středním traktu. Ve dvoře jsou dochovány 

historické kamenné dělící parcelní a opěrné zdi. Nadzemní podlaží objektu jsou 

nezrekonstruovaná a nevyužitá. Tyto prostory mají poškozené stropní konstrukce, omítky a 
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fresky, částečnou opravu potřebuje krov a střecha budovy. Je neodkladně nutné provedení 

statického zajištění objektu (stropy, podlahy v 2.NP a 3.NP). Toto si vyžádá zvýšené náklady 

spojené se zachováním a obnovou těchto autentických prvků kulturní památky.Majitel má 

v současné době zpracován projekt na celkovou obnovu objektu a zajišťuje finanční 

prostředky potřebné pro rekonstrukci. 

 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Měšťanský dům č.p. 8 na Karlově náměstí -  důvodem je rekonstrukce celého objektu. Objekt 

bude sloužit pro potřeby Regionálního muzea v Kolíně. 

Měšťanský dům č.p. 7  - důvodem je havarijní stav celého objektu kulturní památky 

Západní křídlo zámku  - v současné době je využívána jen jeho malá část, která slouží jako 

zázemí pro správce objektu Pivovaru 

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 

 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Objekt Stručný rozsah obnovy Účel využití 

Synagoga Restaurování schrány na tóru Áron ha-kodeš 

dle schváleného návrhu restaurování 

synagoga – kulturní 

akce, výstavy 

Měšťanský dům č.p. 91 2.etapa restaurování sochařské výzdoby – 

sochy sv. Zikmunda a sv. Josefa – dle 

schváleného restaurátorského průzkumu 

sochy 

Měšťanský dům č.p. 3 Výměna výkladců prodejny dle stavu archivní 

fotodokumentace – schválené projektové 

dokumentace a související práce 

nebytový objekt - 

prodejna 

zámek Restaurování renesančních sgrafit západního 

křídla zámku – dle schváleného návrhu 

restaurování 

nebytový objekt, není 

v současnosti využíván 

zámek Oprava historické zdi u západního křídla 

zámku 

tarasní zeď 

zámek Oprava schodiště v západním křídle zámku nebytový objekt, není 

v současnosti využíván 

zámek Předláždění povrchu průjezdu do ulice 

Zámecké 

parkoviště 

Měšťanský dům č.p. 17 Obnova kamenného ostění hlavního vstupu a 

související práce 

Administrativní zázemí 

Římskokatolické církve 
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 ke zrušení 

prohlášení za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, 

z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd./. 

 
V roce 2015 nedošlo v MPR Kolín k žádnému zrušení prohlášení za kulturní památku. 

 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud 

ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.  

 
V roce 2016 nedošlo k prohlášení za kulturní památku u žádného objektu. 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2016 v havarijním 

stavu /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní 

budovy, atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Nejsou známy žádné budovy, které jsou v havarijním stavu. Na území Městské památkové 

rezervace Kolín se přesto nachází řada objektů, které potřebují stavební obnovu.  

 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

V roce 2016 se podařilo zakončit celkovou rekonstrukci Městského společenského domu, 

která začala rekonstrukcí venkovního pláště budovy a v letošním roce 2016 byla završena 

kompletní rekonstrukcí vzduchotechniky. Rovněž se podařilo dokončit statickou obnovu 

městských teras, které jsou součástí Městského společenského domu. Do června 2017 zde 

dojde k revitalizaci zeleně a městské terasy budou po několika desítkách let znovu 

zpřístupněny veřejnosti a návštěvníkům Kolína.  

 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2016 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné 

či církevní budovy, atd./. 

 
V uvedeném roce 2016 nebyly na územní MPR Kolín provedeny žádné demolice. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 

 

C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ 

/např. povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 

do roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty 

ke zlepšení stavu. 

 

Na ploše Městské památkové rezervace Kolín se nenachází žádný větší park. Městská 

památková rezervace Kolín sousedí s parkem Komenského. Tento park je v dobrém stavu. 

Součástí parku je velké množství zeleně a vzrostlých stromů a malé dětské hřiště. Park město 

Kolín pravidelně upravuje. Nově je součástí Komenského parku hřiště i zastřešené piano, 

které bylo pořízeno v rámci projektu „PIANO NA ULICI“. Město Kolín se tímto projektem 

připojilo k více než padesáti místům v České republice, kde je možné si zahrát na veřejné 

piano.  

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, která je 

součástí městských teras. 

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 

zahrnuje zajištění statiky teras, rekonstrukci přístupové cesty a schodiště, revitalizaci zeleně a 

doplnění mobiliáře. Během listopadu byla dokončena první část oprav teras a na jaře 2017 se 

uskuteční rekultivace zeleně (nová výsadba stromů, květin, keřů i popínavých rostlin). Cílem 

je otevření prostoru teras veřejnosti a návštěvníkům Kolína. Zpřístupněním městských teras 

Kolín získá klidovou zónu s jedinečným výhledem na řeku Labe a okolí, kterému dominuje 

věž Práchovna. Nově bude Městská památková rezervace Kolín disponovat příjemným 

prostorem plným zeleně přímo ve středu města.  
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Vizualizace konečné podoby městských teras: 
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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 revitalizovat, obnovit zelené plochy a vytvořit klidovou a odpočinkovou zónu.  

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. 

Do budoucna je ještě počítáno s novým 

osvětlením celého areálu a přístupových 

cest a v některých částech areálu budou 

provedeny zahradnické úpravy. 

Vzhledem k plánované rekonstrukci 

vnějšího pláště západního křídla zámku 

je prostor před ním provizorně vysypán 

kačírkem. Prozatím nebylo možné předláždit panelovou plochu před sladovnou, protože se 

pod ní nacházejí sklepy. Teprve po provedení technického průzkumu sklepů bude rozhodnuto, 

jak plochu začlenit do celkové kompozice nádvoří. 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty ke 

zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových 

organizací a 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, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj  

a zároveň kvalitu života jeho obyvatel.  V rámci pilotního projektu, který poběží od září 2016 

do února 2017, je zapojeno na 330 kontejnerů, které budou vybaveny pasivními samolepkami 

pro ruční odečty zaplněnosti, ale i ultrazvukovými senzory. Obyvatelé Kolína budou moci na 

webových stránkách města sledovat aktuální stav zaplněnosti kontejnerů ve městě, a podle 

toho si vybrat, kam vytříděný odpad donést. Součástí konceptu Smart city je také zprovoznění 

monitoringu volných parkovacích míst na Karlově náměstí v Kolíně.  

 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2016 a uveďte hlavní 

investiční akce v MPR nebo MPZ v letech 2006 - 2016 /kanalizační síť, vodovodní 

řad, plynovod, elektrické vedení, atd./. 

 

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 (ul. Pražská a ul. Kutnohorská). 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MPR nebo v MPZ ........695  

  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MPR nebo v MPZ ........ 730 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí 

návštěvníkům, jakou má provozní dobu atp. 
 

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, předprodej vstupenek na 

vybrané místní akce, průvodcovské služby v židovské synagoze a na věži Práchovně, 
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průvodcovské služby po Kolíně, zpřístupnění židovských hřbitovů, zpřístupnění kolínského 

lapidária, prodej map, pohlednic, propagačních materiálů, kopírování, veřejný internet, 

předprodej vstupenek v síti Ticketpro, předprodej vstupenek na basketbalová utkání BC 

Kolín, přehled kulturního dění v Praze.  

Provozní doba Městského informačního centra Kolín:  

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

PO: 

ÚT: 

ST: 

ČT: 

PÁ: 

SO: 

NE: 

8:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

9:00 - 16:00 

9:00 - 16:00  

PO: 

ÚT: 

ST: 

ČT: 

PÁ: 

SO: 

NE: 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

8:30 - 17:00 

ZAVŘENO 

ZAVŘENO 

 
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ 

v roce 2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 

V roce 2016 nebyla v Městské památkové rezervaci Kolín nově zpřístupněna žádná kulturní 

památka. V případě získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu se 

plánuje zpřístupnění areálu kostela sv. Bartoloměje.   

Město se každoročně zapojuje do projektu Dny evropského dědictví. Dne 4. září 2016 si 

návštěvníci, kterých bylo téměř 200, nenechali ujít možnost prohlídky kolínské radnice. 

Interiéry novorenesanční stavby radnice byly otevřeny v souvislosti se Dny evropského 

dědictví, podobně jako řada jiných památek v Kolíně (například chrám sv. Bartoloměje, věž 

Práchovna, synagoga, apod.). Role průvodců se ujali starosta Vít Rakušan s místostarosty 

Michaelem Kašparem a Tomášem Růžičkou. Trasa nabídla návštěvníkům zajímavé kouty 

radnice: zasedací místnost, pracovnu starosty i jeho zástupců, obřadní síň s Radimského 

triptychem a také lapidárium v radničním sklepě. Obřadní síň v loňském roce prošla 

rekonstrukcí, během které byly koberce 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. 
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D.4. Charakterizujte 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  

14 restaurací, v letošním roce 2016 přibyla jedna restaurace. V uvedené lokalitě se dále 

nachází 6 kaváren. Počet stravovacích zařízení je možné co do počtu označit za stabilní. Na 

území Městské památkové rezervace Kolín nalezneme dva penziony a jednu ubytovnu. 

Obchody jsou zde zaměřeny na maloobchodní prodej. Jedná se zejména o květinářství, 

knihkupectví, pekárny, optika, drogerie a butiky. Zdravotnické zařízení se na území Městské 

památkové rezervace Kolín nenachází. Jsou zde umístěny dvě lékárny. Nachází se zde také 

Městská knihovna Kolín, Dům dětí a mládeže Kolín, Městský společenský dům, Střední 

zdravotnická škola, Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín 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. 

Parkování na území Městské památkové rezervace Kolín je možné za poplatek například na 

Karlově náměstí, kde je nově zaveden monitoring parkovacích míst, a v areálu zámku, kde je 

v letošním roce 2016 nově zrekonstruovaná plocha pro parkování.  
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Monitoring parkovacích míst na Karlově náměstí je důležitou součástí projektu města Kolína 

Smart city. Doprava a parkování přímo ovlivňují spokojenost všech řidičů pohybujících se ve 

městě. Pro pilotní projekt bylo vybráno kolínské náměstí. Na náměstí je celkem 56 

parkovacích míst, z toho 10 míst je vyhrazeno pro návštěvníky městského úřadu a pět míst 

pro soukromé uživatele. Provoz na náměstí je silně zatěžován řidiči, hledajícími volné 

parkovací místo. Cílem projektu je zklidnit provoz na náměstí tím, že řidiči dostanou 

informaci o volných parkovacích místech. Dílčím cílem projektu je odzkoušet nové metody 

placení za parkování (na Karlově náměstí lze platit u nových automatů i bezkontaktní kartou), 

nové metody kontroly zaplacení parkování městskou policií a zefektivnění obsluhy platebních 

automatů. Každé parkovací místo je osazeno senzorem, který odesílá bezdrátově informaci o 

tom, zda je parkovací místo obsazeno. Senzor je napájen baterií, která zajistí provoz senzoru 

po dobu min. 10 let. Informace o stavu parkovacího místa jsou odeslány do centrální databáze 

a z ní na parkovací informační panely umístěné v ulicích Pražská, Legerova, Kutnohorská a 

Mostní, takže každý řidič, který chce na náměstí zaparkovat, bude mít aktuální informaci o 

volných parkovacích místech. Informaci o stavu parkovacích míst bude také možné získat 

přes standardní webový prohlížeč.   

 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách 

obce /města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v 

obci /městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky 

MPR nebo MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se 

státní památkové péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte 

odkaz na příslušné www.stránky. 

 

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.  

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 

http://www.mukolin.cz/cz/obcan/dotace/
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Společenský život: 

 

E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití 

s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2016. 

 

Spolek Otevřená ulice 

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 

konce prázdnin 2016 se zde uskutečnilo celkem 23 středečních sousedských podvečerů. 

Projekt Otevřená ulice zkusil kromě Brandlovy ulice „otevřít“ i další městské prostory, jako 

například parkán za kostelem nebo kolínskou náplavku. Mezi stálými návštěvníky, kteří se již 

navzájem znali, se začaly objevovat nové tváře a doprovodný program je stále různorodější. 

Velkou oblibu si například získala otevřená Galerie na šňůře, kde mohl kdokoliv z 
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návštěvníků 

vystavovat své 

fotografie na 

prádelní šňůře 

natažené mezi pilíři 

kostela. Překvapivě 

velká návštěvnost 

motivovala 

organizátory k 

prodloužení 

původně plánované 

prázdninové sezóny 

Otevřené ulice až do září. Probíhá i výborná spolupráce s městem, kdy letošní 53. Ročník 

Kmochova Kolína byl v červnu 2016 neoficiálně zahájen právě akcí Otevřená ulice. 

Cílem Otevřené ulice je umožnit setkávání místních hybatel a oživení sousedských vztahů a 

nejen večerního ruchu. Návštěvníci zde mohou také shlédnout různorodý doprovodný 

program, např. výstavu fotografií, poslech hudby. 

 

Klub přátel Františka Kmocha 

Kolín  

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 
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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 F. Kmocha 

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. 

 

Římsko katolická farnost Kolín 

Římsko katatolická 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. Účastní se také akce Noc kostelů, kdy byl v letošním roce jako 

doprovodný program prezentován plán na obnovu areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně a 

také program 53. Ročníku mezinárodního festivalu dechových orchestrů Kmochův Kolín 

s koncertem souboru Archi Kolín a Vojenskou hudbou Olomouc.  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADnsk%C3%BD_vikari%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(Kol%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1250
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
https://cs.wikipedia.org/wiki/1622
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/1610
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Regionální muzeum v Kolíně 

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 2016 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. Vyjmenujte 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./. 

 

Kulturní akce 2016 

Měsíc Název akce 

01/2016  Novoroční ohňostroj 

03/2016 Velikonoční řemeslný trh, Karlovo náměstí 

04/2016 Aprílová Otevřená ulice 

04/2016 Výstava v synagoze: Josef Čapek 

04/2016 Výstava v synagoze: Druhý život českých svitků Tóry 

05/2016  Farmářský trh, Karlovo náměstí 

05/2016 KAREL IV. - Oslavy výročí 700 let narození 

05/2016 Putování po kolínských zajímavostech s Městskou knihovnou Kolín 

06/2016 53. KMOCHŮV KOLÍN 

06/2016 Otevřená ulice otevírá Kmochův Kolín  

06/2016 Farmářský trh, Karlovo náměstí 

06/2016 Otevřená ulice - FILMOVÁ 

07/2016 Otevřená ulice 

http://www.skanzenkourim.cz/tradicni-lidova-kultura/
http://www.skanzenkourim.cz/tradicni-lidova-kultura/
http://www.muzeumkolin.cz/sluzby/archeologicka-pamatkova-pece/
http://www.muzeumkolin.cz/sluzby/verejna-knihovna/
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352768-vystava-v-synagoze-josef-capek.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352769-vystava-v-synagoze-druhy-zivot-ceskych-svitku-tory.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352722-karel-iv-oslavy-vyroci-700-let-narozeni.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/352716-putovani-po-kolinskych-zajimavostech-s-mestskou-knihovnou-kolin.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352721-53-kmochuv-kolin.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352839-otevrena-ulice-otevira-kmochuv-kolin.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352896-otevrena-ulice-filmova.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352901-otevrena-ulice.html
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08/2016 Posvícenecký trh, Karlovo náměstí 

08/2016 Otevřená ulice 

09/2016 Výstava "Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko v raném 

středověku"Dvořákovo muzeum pravěku, Brandlova 35 

09/2016 Výstava v synagoze: Druhý život českých svitků Tóry 

09/2016 Den otevřených dveří kolínské radnice  

09/2016 Gasparáda - divadelní festival na počest J. G. Deburaua 

09/2016 Seminář "Kolín v období husitských válek a osobnost Bedřicha ze Strážnice" 

10/2016 Havelský trh, Karlovo náměstí 

11/2016 Martinský trh, Karlovo náměstí 

11/2016 ADVENT V KOLÍNĚ 2016 – Adventní řemeslný jarmark a rozsvícení 

vánočního stromu na Karlově náměstí 

11/2016 Vánoce v měšťanském domě, Červinkovský dům, Brandlova 27 

12/2016 Druhé adventní zastavení u vánočního stromu 

12/2016 Třetí adventní zastavení u vánočního stromu 

12/2016 Pohádkové Vánoce s Městskou hudbou Františka Kmocha 

12/2016 Adventní Otevřená ulice Brandlova ul., chrám sv. Bartoloměje 

12/2016 Vánoční trh, Karlovo náměstí 

12/2016 Čtvrté adventní zastavení u vánočního stromu 

12/2016 Vánoční koncert - Pěvecký sbor Continuo a hosté, chrám sv. Bartoloměje 

12/2016 Vánoční koncert města Kolína, chrám sv. Bartoloměje 

12/2016 Vánoční koncert Cantores Cantant, chrám. sv. Bartoloměje 

12/2016 Vánoční koncert pro Betlémské světlo, chrám. sv. Bartoloměje 

 

 

Kmochův Kolín 

Festival dechové hudby Kmochův Kolín patří mezi jedny z největších kulturních událostí 

středočeského regionu. Mezinárodně uznávaný a respektovaný dechový festival královského 

města 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, 

http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/352955-vystava-mezi-kmeny-a-statem-kourimsko-a-kolinsko-v-ranem-stredoveku.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/352955-vystava-mezi-kmeny-a-statem-kourimsko-a-kolinsko-v-ranem-stredoveku.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352769-vystava-v-synagoze-druhy-zivot-ceskych-svitku-tory.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352923-den-otevrenych-dveri-kolinske-radnice.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352893-gasparada-divadelni-festival-na-pocest-j-g-deburaua.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/352897-seminar-kolin-v-obdobi-husitskych-valek-a-osobnost-bedricha-ze-straznice.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353056-advent-v-koline-2016.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353065-vanoce-v-mestanskem-dome.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353010-pohadkove-vanoce-s-mestskou-hudbou-frantiska-kmocha.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353011-adventni-otevrena-ulice.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353007-vanocni-trh.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353058-vanocni-koncert-pevecky-sbor-continuo-a-hoste.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353009-vanocni-koncert-mesta-kolina.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353015-vanocni-koncert-cantores-cantant.html
http://www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci/kulturni-akce/353016-vanocni-koncert-pro-betlemske-svetlo.html
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který rozvíjí místní tradice a život v regionu a je základem partnerství mezi městem Kolín, 

okolními městy a obcemi, spolky, rodáky a podnikatelskými subjekty. 

Kmochův Kolín v 53. 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 53. 

ročník mezinárodního festivalu dechové 

hudby Kmochův Kolín inspiruje město Kolín 

k pokračování v podobné dramaturgii.  

 

Gasparáda 

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. Jsou vytvořeny 

speciální divadelní scény a celý prostor se 
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stane místem setkávání milovníků tohoto žánru. V letošním roce 2016 se konal festival 

neverbálního divadla ve dnech 8. – 9. 9. 2016. Odbor školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Kolín, který ve spolupráci s Městským divadlem a Městským společenským domem a 

několika dalšími jedinci připravil pestrý dvoudenní program - čtvrtek: Katedra pantomimy 

HAMU Voila!, Amanitas Fire Theatre. Pátek: Divadlo Já to jsem Radim Vizváry, Long 

Vehicle Circus (bra) Tři v tricku, Mezcla Orquesta. Letos nám tato akce připomněla hned dvě 

výročí a to 220 let od narození slavného mima v Kolíně a zároveň 170 let od jeho úmrtí v 

Paříži.  

 
Vánoční Otevřená ulice 
 

V neděli 11. 12. 2016, na třetí 

Radostnou adventní neděli se 

uskuteční Vánoční Otevřená ulice 

s programem: 

 Program v kostele: 

17.00 - 18.00h - Veselý lidový 

rok (písničky, koledy za 

doprovodu živé hudby a 

vyprávění o nejvýznamnějších 

dnech svátečního období) 

18.00h - slavnostní přivítání v 

kostele farářem Jánem Halamou 

18.15 - 19.30h - SoliDeo 

(instrumentně-vokální soubor pro 

hudbu gotiky, renesance a baroka) 20.00 - 21.00h pěvecký sbor Privatissima 

Doprovodný program:  

- Vánoce očima dětí ze základní školy Sedmička a 6.ZŠ Kolín (výstava obrázků v zadní části 

kostela) 

- Otevřené muzeum - Měšťanské Vánoce v muzeu (17.00-19.00 tradiční vánoční výzdoba v 

měšťanských interiérech, odborný výklad o podobě Vánoc v 19.století, věštění dle tradičních 

zvyklostí) 

- adventní dílna řezbář Boš a přadlena Helena (kolínské tvůrčí kurzy) - vyřezávání betlémku, 

výroba přáníček a jmenovek z ručního papíru, a možná přijde i na lití olova 
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Venku - dobré jídlo a pití, které zahřeje, drobné dárky, otevřený parkán kol dokola, svíčky, 

světlo, vůně a vánoční atmosféra 

 

E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 

památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen 

využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově 

památek v roce 2016 - 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.  

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2016: 

 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a 

v kolika případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

- celkem na území obce /města/:  11 akcí       4 000 000,- Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ:  9 akcí 3 900 000,- Kč 

- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ)  3 akce     471 000,- Kč 

 

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů 

rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2016 na 

území  obce /města/  0,8 % 
 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a 

MPZ v roce 2016 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu 

uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace 

MPR a MPZ na rok 2016, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2016. 

 

 599 000,- Kč na akci: restaurování schrány na tóru Áron ha-kodeš 

   87 000,- Kč na akci: 2. Etapa restaurování sochařské výzdoby – soch sv. Zikmunda a 

sv. Josefa dle schváleného restaurátorského záměru 

 250 000,- Kč na akci: výměna výkladců prodejny dle stavu archivní dokumentace – 

schválené PD a související práce 

   87 000,- Kč na akci: restaurování renesančních sgrafit západního křídla zámku – dle 

schváleného návrhu restaurování 

 171 000,- Kč na akci: oprava historické zdi u západního křídla zámku 

          199 000,- Kč na akci: oprava schodiště v západním křídle zámku 

            50 000,- Kč na akci: předláždění povrchu v průjezdu do ulice Zámecká 

            69 000,- Kč na akci: obnova kamenného ostění hlavního vstupu a související práce 
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Příloha č. 1 – Tabulka rekapitulace akcí obnovy 

 

 
 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2016                 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 

využity. 

 Kulturní památky na území MPR: 

 77 734 567,84 Kč na akci: revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně, zdroj EU – 

Integrovaný regionální operační program, žádost prošla kontrolou formálních náležitostí 

 264 271,- Kč na akci: Rekonstrukce fragmentů renesančních sgrafit, zdroj 

Středočeský kraj, žádosti o dotaci nebylo vyhověno 

 Kulturní památky na území města Kolín z programu Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

 300 000,- Kč na akci obnova fasády III. etapa kostel sv. Martina 

   70 000,- Kč na akci restaurování náhrobků – Starý židovský hřbitov 
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G. Koncepční příprava regenerace: 

 

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

 

Právní stav územního plánu Kolín po úpravě a vydání změny č. 3, schválení 8. 12. 2014 

usnesení č. 196/2012. 

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

 

Regulační plán městského historického jádra Kolín, schválení 19. 9. 2005 usnesení č. 271. 

 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum 

jeho poslední aktualizace/: 

 

Program regenerace Městské památkové rezervace Kolín zpracoval Ing. Jiří Starý a Ing. arch. 

Alena Koutová v srpnu 1994 s časovým horizontem regenerace 1994-1997. První schválení 

programu Zastupitelstvem města Kolín bylo 3. 10. 1994 usnesením č. 232. Následně proběhlo 

několik aktualizací z nichž poslední V. aktualizace byla schválena Zastupitelstvem města 

Kolína dne 26. 9. 2016 s časovým horizontem regenerace do roku 2020. Schválená V. 

aktualizace promítla zvýšený zájem vlastníků kulturních památek o obnovu památek v jejich 

vlastnictví a byla také ustanovena nová pracovní skupina.  

V roce 2016 proběhly dvě setkání pracovní skupiny. První setkání se uskutečnilo na začátku 

března 2016, kdy pracovní skupina jednala o rozdělení přidělené kvóty Ministerstva kultury 

ČR. Během srpna 2016 prošla pracovní skupina v rámci svých časových možností území 

Městské památkové rezervace Kolín. Pracovní skupina jednoznačně vyjádřila nutnost do 

Anketního dotazníku 2017 zařadit opravu západního křídla zámku, především fasády 

západního křídla. Tato památka se nachází ve špatném stavu a je nutná její obnova. V rámci 

V. aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace Kolín byla sestavena nová 

pracovní skupina, které se skládá ze zástupce samosprávy města, zástupců MěÚ Kolín, církve, 

veřejnosti a zástupce NPÚ.  

 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 

rozpracovanosti, datum schválení/.  

 

V současné době je vytvářen program rozvoje města Kolína respektující území Městské 

památkové rezervace Kolín.  
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G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ 

/např. plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, 

integrovaný plán rozvoje města apod./. 

 

Dalšími dokumenty, které jsou využívané při realizaci regenerace Městské památkové 

rezervace Kolín,  jsou Integrovaný plán rozvoje města Kolína a KOLÍN – GENEREL 

CYKLISTICKÝCH TRAS A CYKLOSTEZEK 

 

H. Závěrečný komentář: 
 

Městská památková rezervace Kolín zastřešuje celé centrum města Kolína s kulturně a 

architektonicky zajímavým souborem kulturních památek.   

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 označení provozovny, krátkodobých přenosných či jednorázových 

účelových zařízení. Označení provozovny je posuzováno orgánem památkové péče. 

V roce 2016 město Kolín ani jiný subjekt nepořádali veřejnou sbírku na obnovu kulturních 

památek v Městské památkové rezervaci Kolín. Město Kolín v roce 2016 neobdrželo žádný 

sponzorský dar na obnovu kulturních památek. 
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Město Kolín podporuje obnovu kulturních památek nacházejících se na území Městské 

památkové rezervaci Kolín prostřednictvím Programu regenerace MPR a MPZ a 

individuálních žádostí. V roce 2016 město Kolín nepřispívalo na opravu nepamátkových 

objektů nacházejících se na území Městské památkové rezervaci Kolín.  

Množství realizovaných akcí obnovy kulturních památek v roce 2016 ukazuje, že město Kolín 

pěti projekty na kulturních památkách ve vlastnictví města nastavilo dynamický směr ochrany 

kulturního dědictví. Velký nárůst zájmu o ochranu a starost o památky lze sledovat i ze strany 

ostatních vlastníků kulturních památek. Letošní rok 2016 byl rokem úspěšným v získávání 

prostředků na zachování kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, což 

přispělo k přípravě uceleného projektu na obnovu fasády na západním křídle kolínského 

zámku. Město Kolín chystá celý areál zámku postupně obnovit a zpřístupnit veřejnosti. 

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.  

Nejen obyvatelům, návštěvníkům ale i podnikatelům se město Kolín snaží vytvořit a 

nabídnout prostředí, ve kterém se budou cítit komfortně, a vyzdvihne historický potenciál 

kulturních památek v 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. Hlavním cílem je rekonstrukce a oživení areálu 

zámku, který bývá opomíjenou dominantou města.  

Do budoucna věříme, že se městu Kolín bude nadále dařit postupně rekonstruovat další 

památky, ať už přímo ve vlastnictví města nebo jiných vlastníků.  

 

 

 

 


