Praha 1 ----------------

Praha 2 ----------------

Praha 3 ----------------

Praha-Troja ------------

Praha 1

Rozloha MPR _ 550 ha
Počet památek _ 1 264 (z toho 1 264 v MPR)

Městská část Praha 1 se rozkládá v samém centru hlavního města
Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého jádra
města. Značná část Prahy 1 je pro svou historickou autentičnost
od roku 1992 zapsána jako součást světového kulturního dědictví
UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné
pražské turistické cíle, jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí,
Karlův most nebo Židovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí
parlament, senát a vláda České republiky, zatímco hlavní budovy
Univerzity Karlovy najdeme na Starém Městě.

www.prague.eu

www.praha1.cz
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Staroměstské náměstí
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Slovanský ostrov čp. 226

Praha 2

Rozloha MPR _ 183 ha
Rozloha MPZ _ 235 ha
Počet památek _ 133 (z toho 103 v MPR a 30 v MPZ)

Praha 2 se nachází v centru metropole, tvoří ji celý Vyšehrad
a části Vinohrad, Nového Města a Nuslí. Dějiny území sahají
hluboko do minulosti. Vyšehrad je nejstarším sídlem českých
knížat. Nové Město s gotickým skvostem Novoměstskou
radnicí vzniklo na popud Karla IV. Osada Nusle se rozkládala
již ve středověku v údolí Botiče. A na území bývalých vinohradů
se dnes nachází stejnojmenná čtvrť s centrem na náměstí
Míru, kde také sídlí radnice Prahy 2.
www.facebook.com/Praha2

www.praha2.cz

Kostel sv. Ludmily, >
náměstí Míru

<

Novoměstská radnice,
Karlovo náměstí 1

<

Havlíčkovy sady, Pavilon
Havlíčkovy sady, Grotta >

Praha 3
Rozloha MPZ _ 649 ha
Počet památek _ 26 (z toho 26 v MPZ)

Městskou část Praha 3 tvoří zejména historické čtvrti Žižkov
a Vinohrady. Leží na dosah samotného centra Prahy. Počtem
obyvatel, který přesahuje 70.000, se řadí k středně lidnatým
městským částem. Díky svému svéráznému koloritu je nazývána
pražským Montmartrem. Může se pochlubit, jak unikátními
a významnými památkami, tak i pestrým kulturním životem.
Je vyhledávána umělci a vyhlášena svými kavárnami
a hospůdkami, které dýchají nezaměnitelnou atmosférou.

www.facebook.com/ICPraha3
www.praha3.cz

Kostel Nejsvětějšího >
Srdce Páně, náměstí
Jiřího z Poděbrad

<

Národní památník
vrch Vítkov

< K ostel sv. Rocha,

Olšanské náměstí

Praha-Troja
Rozloha MPZ _ 3,29 ha
Počet památek _ 21 (z toho 1 v MPZ)

Obec Troja byla do roku 1921 za hranicí
hl. m. Prahy. Příměstská krajina,
jedinečně formovaná řekou s mnoha
ostrovy, trojskými svahy, návršími,
roklemi. Kulturní krajina generacemi
upravená na políčka a pastviny, vinice,
sady, obydlená u řeky v Rybářích, Bosně,
Podhoří, podél cesty do Bohnic, osídlená
zemědělskými usedlostmi (Hrachovka,
Salabka, později zahradami s prvními
vilami Pražanů. Nejvýznamnější
kulturní památkou je barokní areál
Trojského zámku.

www.mctroja.cz

Kaple sv. Kláry, >
Pod Havránkou 7

<

Trojský zámek,
U Trojského zámku 4/1

Usedlost >
Kazanka,
Trojská 112

< S chückova vila,

Nad Kazankou 222/39

18. dubna – Mezinárodní den památek a sídel (MDPS)
Den, kdy členské státy UNESCO organizují akce, které slouží k popularizaci a propagaci významu zachování památek a historických sídel v zájmu
zachování kontinuity kultury a civilizace.
Poprvé byl tento den slaven v roce 1983 v Tunisu. Na návrh delegací
Tunisu, Alžíru, Senegalu, Francie, Pákistánu, Mexika a Brazílie byla
v Paříži v listopadu 1983 přijata Generální konferencí UNESCO rezoluce,
jíž členské státy UNESCO vyhlásily 18. duben Mezinárodním dnem
památek a sídel. V naší zemi se této iniciativy ujal Český národní komitét
ICOMOS, který k příležitosti oslavy MDPS uspořádal v letech 1991–1995
semináře pro odbornou veřejnost.
Význam MDPS pro propagaci svých cílů a svého poslání si brzy po svém
založení uvědomilo i SHS ČMS. Ale trvalo dlouhých pět let, než mohl být
od roku 1996 každý 18. duben i v naší zemi spojován s prestižní oslavou
svátku památek a historických sídel, při níž dochází ke šťastnému spojení
oslavy MDPS s ceremonielem udělování cen za úspěšné počiny v oblasti
péče o památky – udělování titulu Historické město roku.

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších
souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu
národního kulturního dědictví.
EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví.
Pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných
památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo
celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem
dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly,
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny,
parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy
soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně.
Cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.
Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky,
koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže.

