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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2018 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

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

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

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

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

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2018, doplněnou fotodokumentací. 

 

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

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

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

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

významné zvýšení jejich estetické a užitné kvality. 

 

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

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

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

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

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

prochází opravou Bastion č. 8 na Hradčanech za 8,5 mil. Kč (podrobněji viz příloha přihlášky).  

 

Dále byly v roce 2018 dokončeny práce na revitalizaci Anenského náměstí za 9,3 mil. Kč. Dokončena byla i 

rekonstrukce severní části Slovanského ostrova za 19,75 mil. Kč a revitalizace prostor Čelakovského sadů za 

celkem 20,6 mil. Kč. Na rekonstrukci Slovanského ostrova byla MČ Praha 1 čerpána dotace Hlavního města 

Prahy ve výši 10,0 mil. Kč.  

 

Velká pozornost byla v roce 2018 věnována i chodníkovému programu. Byla realizována oprava vybrané části 

chodníků v oblasti ulice Školská a jejího okolí (Řeznická, Navrátilova, Příčná,..), oprava vybrané části chodníků 

v ulici Rybná a jejího okolí (Králodvorská, Celetná) a ulice Šporkova. Celkové náklady cca 15,0 mil. Kč. Dále 

byla realizována oprava horní části ulice Nerudova včetně okolí sochy Toilett za celkem cca 9,4 mil. Kč. Socha 

byla z depozitáře navrácena na původní místo. 

 

Program regenerace současně tvoří koncepční nástroj pro obnovu veřejných ploch primárně obytných enkláv, 

jejichž rehabilitace spolu s postupnými investicemi hl.m. Prahy do úprav hlavních městských tříd a náměstí 

významně zvyšuje kvalitu prostředí městské části. Kvalitní veřejný prostor (včetně odpočinkových prvků) 

vytváří protiváhu intenzivně ekonomicky vytěžovaným objektům či komunikacím a v jistém smyslu nastavuje 

zrcadlo vysokému tempu dnešního života. Nová estetika veřejných prostranství má také zpětný vliv na zvyšování 

kvality domovních parterů a úrovně služeb v nich působících.  

 

Na rehabilitace veřejných prostranství na území MČ P1 bylo od roku 2011 uvolněno z rozpočtu MČ P1 již přes 

200 mil. Kč. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2018. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území Městské části Prahy 1 se k 1.12.2018 nachází 1 264  nemovitých kulturních památek zapsaných 

v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.  

 

Rozloha Pražské památkové rezervace (PPR) je 866 ha. Vzhledem k významu území historického jádra Prahy, 

podle platné právní úpravy městské památkové rezervace, došlo v roce 1981 k vytyčení jeho ochranného pásma, 

které se rozkládá na relativně velkém území města, tj. na 8 963 ha.  

 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2018 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

HRADČANY 

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

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

-palác Trauttmannsdorfský, Loretánská čp.180/ 6, ÚSKP 39782/1-1022, rekonstrukce probíhá 

MALÁ STRANA 

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

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

NOVÉ MĚSTO 

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

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

STARÉ MĚSTO 

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

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

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

rekonstrukce probíhá 

-městský dům U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, 

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

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

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

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

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

 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2018 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

HRADČANY 

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

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

-palác Trauttmannsdorfský, Loretánská čp.180/ 6, ÚSKP 39782/1-1022, rekonstrukce probíhá 

MALÁ STRANA 

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

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

NOVÉ MĚSTO 

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

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

STARÉ MĚSTO 

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

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

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

rekonstrukce probíhá 

-městský dům U Kamenného ptáka a U Uherské koruny, 

Železná čp.547/ 3, Železná čp.827/3a, ÚSKP 38627/1-293 
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-městský dům Sixtův, Celetná čp.553/ 2, ÚSKP 38637/1-299 

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

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

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

 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2018, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

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

 

V roce 2018 byla Městskou částí Praha 1 opravena první část uliční bastionu č.8 na Hradčanech. Bastion vznikl 

ve 2. polovině 17. století jako součást nového fortifikačního systému Malé Strany a Hradčan.  Byl zbudován 

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

cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými bloky.  

 

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

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

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

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

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

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

betonová dlažba, která svede vodu od zdi do povrchového kanálu. Akce byla realizována v roce 2018.  

     

2. Společenský dům Žofín, Slovanský ostrov 8, č.p. 226 k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

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

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

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

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

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

 

V roce 2018 byla realizována oprava dvou teras paláce.  Jednalo se o terasu nad hlavním vchodem a o terasu u 

primátorského salonku. Fotodokumentace – viz příloha přihlášky. 

 

    3. Oprava přízemí objektu Tomášská 8 a 6, č.p. 24 a 25, k.ú. Malá Strana, Praha 1            

 

Objekty zvané U tří zlatých trojek a U tří komeníků v Tomášské ulici jsou využívány jako obytné domy 

s nebytovými prostory v přízemí. Domy mají 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Nachází se v 

řadové zástavbě obytných budov s nebytovými prostory v přízemí a občanských budov. V objektu č.p. 24/8 je 

přístup průjezdem do dvorní části domů. Odtud je přístup centrálním schodištěm na pavlače a do jednotlivých 

bytů. V prostorech přízemí tohoto domu se nachází Klub seniorů, který je ve správě Střediska sociálních služeb. 

 

Akce MČ Praha 1 se týkala pouze opravy nebytového prostoru pro seniory. Objekt je zděný cihelný s 

dřevěnými stropy a klenbami v přízemí. Okenní prvky v řešených prostorech jsou dřevěné špaletové a dřevěné 

zdvojené. Veškeré konstrukce a zařizovací předměty byly fyzicky i morálně zastaralé a potřebovaly výměnu či 

opravu. Původní historické konstrukce byly sanovány. Prostor byl vybaven novým mobiliářem a bude ho nadále 

využívat Středisko sociálních služeb. Realizace proběhla v roce 2018. Fotodokumentace – viz příloha přihlášky. 

       

 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2018 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

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

 
V roce 2018 nebylo v rezervaci zrušeno žádné prohlášení za kulturní památku.    

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2018 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 2018 nebyl v rezervaci prohlášen nově žádný objekt. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Frederika_Bavorsk%C3%A1
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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 2018 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

MALÁ STRANA 

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

NOVÉ MĚSTO 

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

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

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

JOSEFOV 

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

STARÉ MĚSTO 

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

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

 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2018, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Oprava a restaurování výmalby schodišťového prostoru domu č.p. 423, Skořepka 9, Praha 1 -  Staré Město  

 

Dům U Šturmů stojí na rohu ulice Skořepka a Uhelný trh, na místě tří zbořených domů, z nichž právě  

z původního č.p. 423 přešlo označení U Šturmů, odvozené od vlastnictví domu šlechtickým rodem Šturmů z 

Hiršfeldu. Stavbu realizoval v letech 1890 až 1891 stavitel František Schlaffer. Dům je postaven v eklektickém 

stylu, uliční fasáda je bohatě zdobena štuky, dvorní fasáda je skromnější, s horizontálním a vertikálním 

členěním ploch římsami a lisenami. Okna mají z větší části profilované nadokenní římsy. Spodní dvě podlaží 

jsou členěna mělkou bosáží. Věž je umístěna nad nárožím bytového domu a přístup vede přes podkrovní byt. 

Zděná hmota věže má půdorys čtverce s kulatými rohy a na třech stranách jsou kulaté hodinové ciferníky. Nad 

věží s věžovou bání je osmiboká lucerna s helmicí, makovicí a hrotnicí. Uvnitř věže je funkční hodinový stroj.  

 

V roce 2018 byla realizována kompletní oprava schodišťového prostoru domu a všech společných domovních 

prostor. V rámci akce byla nalezena původní výmalba stěn a stropů schodiště a přilehlých chodeb. Po dohodě se 

zástupci památkové péče byla veškerá výmalba odkryta a provedeno její odborné restaurování tak, aby mohla 

být plně prezentována v rekonstruovaném prostoru. Restaurování proběhlo pod dozorem a v souladu 

s požadavky památkové péče. Restaurovány byly i vstupní dveře do objektu. Akce byla realizována v roce 

2018. 

           

2. Obnova uliční nebarokní fasády domu  č.p. 1071, Rámová 3, parc.č. 818, k.ú. Staré Město,  Praha 1  

 

Dotčený objekt je novobarokní činžovní dům z let 1900-1901 od Jana Kříženeckého a Josefa Kaše. Jedná se o 

řadový třítraktý činžovní dům s dvouramenným schodištěm při dvorní straně. Uliční průčelí výrazně člení 

kordonové římsy. Hlavní římsa se v ose částečně trhá a vytváří po stranách sedlového vikýře křídla v podobě 

rozeklaného segmentu. Vikýř prolamuje okénko kasulového tvaru a završuje segmentově vzedmutý fronton. 

V celé šíři probíhá atika. Ve třetím patře nad balkonem na vysazených konzolách s balustrádovým zábradlím je 

štukový basreliéf. Uprostřed je Panna Marie s Ježíškem v symetricky komponovaném štukovém rámu s 

volutami a ozdobnými dekorativními prvky. Na basreliéfu postav jsou patrné fragmenty původní polychromie. 

Nad hlavním portálem ve druhé ose se přerušovaná kordonová římsa stáčí do volutek symetricky vytvořených 

proti sobě. Mezi volutami je umístěna maska – hlava lva. 

 

V rámci obnovy uliční fasády byly sejmuty nesoudržné části základní plochy fasády. U dekorativních prvků 

byla provedena podrobná kontrola jejich stavu a upevnění k podkladním vrstvám a podle potřeby provedena 

injektáž a ukotvení. Poškozené prvky byly podle potřeby domodelovány podle původních tvarů a proporcí.   Na 

balkonu byla nově provedena hydroizolace. Klempířské prvky fasády byly vyměněny za měděné.  Zkorodovaná 

kovová mříž uprostřed balkonu byla po demontáži pasířsky repasována a instalována na původní místo. Dále 

byl restaurován i nově nalezený basreliéf madony s Ježíškem včetně zlacení. Veškeré práce probíhaly pod 

dohledem a podle požadavků zástupců památkové péče. Akce byla realizována v roce 2018. 

 

 

 

http://www.turistika.cz/mista/praha-stare-mesto-uhelny-trh
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B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2018 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2018 byly demolovány: 

dům v ulici Soukenická, č.p. 1091/16  kromě uliční fasády z důvodu  výstavby nového domu 

dům na Václavském náměstí č.p. 1601/47 z důvodu  výstavby nového domu 

dům Mikulanská č.p.134/5 po havárii objektu v průběhu stavby, byla odstraněna dvorní fasáda uliční části  

 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2018. Uveďte významné akce, které byly v letech 2008-

2018 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Na území městské části bylo v letech 2008-2018 z rozpočtu MČ P1 zrealizováno nespočet větších investičních 

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

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

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

opraveno několik vybraných lokalit) je stav uspokojivý.  

 

V aktuálním roce 2018 proběhlo několik dalších větších akcí: Revitalizace Anenského náměstí a oprava horní 

části ulice Nerudova včetně okolí sochy Toilett, oprava chodníků v oblasti ulice Školská a jejího okolí 

(Řeznická, Navrátilova, Příčná,..), oprava části chodníků v ulici Rybná a jejího okolí (Králodvorská, Celetná) a 

ulice Šporkova. 

 

V oblasti rehabilitace parků v roce 2018  je nutné zmínit především rekonstrukci severní části Slovanského 

ostrova a revitalizaci prostor Čelakovského sadů uskutečněnou v souvislosti s rekonstrukcí a otvíráním 

Národního muzea.  Podrobněji k jednotlivým akcím viz příloha přihlášky. 

 

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

 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2018. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2008 - 2018 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Mezi hlavní závady životního prostředí na území MČ P1 patří zatížení dopravou v pohybu i v klidu. Od toho se 

odvíjí také znečištění ovzduší. Hlavní závadou stavu životního prostředí v MČ P1 je kvalita ovzduší ve všech 

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

Republiky. Pro částečné ozdravení byl zakázán vjezd nákladních automobilů do dotčeného území, ale 

systémové kroky budou moci být nastartovány až po dobudování komunikačního skeletu hlavního města Prahy. 

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

stávající zeleň a výsadbou nových stromů.  
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2018 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2008 - 2018 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Technická infrastruktura v rámci území MČ P1 je v převážné míře zrekonstruována. Průběžně se budují 

kolektorové sítě.  Jsou dokončeny protipovodňové zábrany. 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

D.1. Počet trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2008           30 343   2018              29 452 

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

provozní dobu atp.? 

 

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

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

 

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

zprostředkování relevantních služeb stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizace 

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

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

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

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

Prague City Tourism.  

 

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

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

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

manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací.  

 

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

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

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

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

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

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

MMR, zastupitelskými úřady MZV a zahraničními i domácími médii.  

 

Adresa: 

Pražská informační služba - Prague City Tourism 

Arbesovo nám. 70/4 

150 00 Praha 5 – Smíchov 

 

Provozní doba: 

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

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

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

TIC - Letiště Václava Havla (terminál  1 a 2): Po - Ne: 8:00 - 20:00 hod. 

Úřad městské části Praha 1 má zřízeny dvě informační kanceláře. Kromě běžných informací souvisejících 

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

jednotlivých odborů a oddělení úřadu, poskytují i základní informace o území Pražské památkové rezervace. 

 

Adresa 1: 

Informační kancelář Úřadu MČ Praha 1 

Vodičkova 681/18 

110 00 Praha 1 – Nové Město 
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Adresa 2: 

Informační kancelář Úřadu MČ Praha 1 

Malostranské náměstí 36/22 

110 00 Praha 1 – Malá Strana 

 

Provozní doba: 

Po 8:00 - 19:00 hod. 

Út 8:00 - 15:30 hod. 

St 8:00 - 19:00 hod. 

Čt 8:00 - 15:30 hod. 

Pá 8:00 - 14:00 hod. 

 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2018 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

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

 

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

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

období). 

 

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

 

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

Prahy.  

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

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

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

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

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

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

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

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

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

Prezentace samotné Pražské památkové rezervace probíhá na úrovni Hlavního města Prahy a to na webových 

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

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

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

Prahou – Odborem památkové péče MHMP mapa Pražské památkové rezervace – plán města v měřítku 1:6 

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

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

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

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

dostupné i na www.bezbarierova1.cz 

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

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

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

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

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

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

s vyznačenou trasou, nechybí informační piktogramy a ilustrační fotografie. 

 

 

 

 

 

http://www.praha1.cz/cps/uzemni-rozvoj-a-investice-program-regenerace.html
http://www.mapapristupnosti.cz/
http://www.bezbarierova1.cz/
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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 2018. 

 

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

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

jejího průmětu do tvorby životního prostředí. 

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

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

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

zajištění výchovně-vzdělávacích akcí. 

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

Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. 

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

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

století. Podpora při obnově a ochraně kulturního dědictví ČR. 

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

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

prostory. Spolupořádá množství výstav moderního a současného umění. 

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

Sdružení českých umělců a grafiků. Galerie Hollar. 

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

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

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

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

Nadace na podporu rozvoje díla J. A. Komenského. 

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

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

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

příspěvkových organizací i obcí. 

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

Hradčany, 118 00 Praha 1 

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

v Praze. 

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

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

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

Asociace sdružení akcionářů, Praha 1, Benediktská 16 

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

Bezpečné silnice, Praha 1, Dlouhá 14/618 

Cenacolo Praha, Praha 1, Konviktská 16 

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

Černouličnický klub, Praha l, Černá 1610/14 

http://rd3.seznam.cz/firm/16/09/47.html?http://www.seznam.cz/16/09/47-linhartova-nadace.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/21/23/30-nadace-ceske-architektury.html?sekce=642
http://rd3.seznam.cz/firm/64/68/22.html?http://www.seznam.cz/64/68/22-nadace-ceskeho-kubismu.html?sekce=644
http://www.seznam.cz/21/28/12-nadace-cesky-fond-umeni.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/41/32/41-nadace-hollar.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/40/41/95-nadace-nadani-josefa-marie-a-zdenky-hlavkovych.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/57/58/03-nadace-narodni-galerie-v-praze.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/16/21/23-nadace-pangea.html?sekce=642
http://www.seznam.cz/40/43/39-spolecnost-pro-obnovu-marianskeho-sloupu-na-staromestskem-namesti-v-praze.html?sekce=644
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Česká akademie pro hudební divadlo, Praha 1, Národní tř. 1009/3 

České literární sdružení, Praha 1, Dlouhá 16 

Český svaz vědeckotechnických společností, Praha 1, Novotného lávka 5 

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

Divadelní společnost CYBERDAWN, Praha 1, Opletalova 19 

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

Duha - UNITED, Praha 1, Senovážné nám. 24 

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

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

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

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

Grec's ... Praha 1, Vodičkova 674/6 

Herecká asociace, Praha l, Senovážné nám. 23 

HESTIA, Praha 1, Na Poříčí 12 

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

IMULAB, občanské sdružení, Praha 1, Vodičkova 28 

Jezdecká společnost Císařský ostrov, Praha 1, Zlatnická 6 

Junior Sport Talent, Praha 1, Černá 1692/6 

KAPKA, Praha 1, Senovážné náměstí 24 

Klub amerických dam, Praha 1, Betlémské nám. 1 

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

Klub přátel Tvaru, Praha 1, Na Florenci 3 

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

Klub vysokohorské turistiky VYŠEHRAD, Praha 1, Jungmannova 23 

Klub Za starou Prahu, Praha 1, Mostecká 1 

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

Korektní podnikání, Praha 1, Václavské nám. 21 

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

Lesní občanské sdružení, Praha 1, Panská 10 

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

Město Mimů, Divadelní sdružení, Praha 1, Národní 35 

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

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

Oáza 99, Praha 1, Senovážné nám. 24 

Občanské sdružení - ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ, Praha 1 

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

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

Občanské sdružení JEDNOTA družstevních záložen ČR, Praha 1 

Občanské sdružení Královská cesta, Praha 1, Karlova 9 
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Občanské sdružení Lungta., Praha 1, Dlouhá 2 

Občanské sdružení Rozkoš bez rizika, Praha 1, Bolzanova 1 

Občanské sdružení Sdružení Makropulos, Praha 1, Michalská 429 

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

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

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

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

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

Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů, Praha 1, Štěpánská 28 

Omezení automobilové dopravy v centru, Praha 1, Kozí 9 

Platan, Praha 1, Hybernská 7 

PRO EUROPA - občanské sdružení, Praha 1, Černá 6 

Rotary klub Prague International, Praha 1, Keplerova 6 

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

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

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

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

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

Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1, Bolzanova 7 

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

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

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

Sdružení textilních výtvarníků, Praha 1, Masarykovo nábř. 250 

Sdružení volný čas, Praha 1, Senovážné nám. 23 

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

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

Slovo a hlas, Praha 1, Křížovnická 8 

Spolek přátel Evangelické teologické fakulty, Praha 1, Černá 9 

Sportovní klub Profi team Praha, Praha 1, Řeznická 5 

Svaz českých filatelistických spolků, Praha 1, Klimentská 6 

Taneční sdružení ČR, Praha 1, Celetná 17 

Umělecké sdružení ARTES, Praha 1, Senovážné nám. 23 

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

Věci rozličné, Praha 1, Husova 8 

Via Medica, Praha 1, Petrská 29 

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

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

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

 

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

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

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

společenského charakteru.  

Příklady vybraných akcí: 

Masopustní průvod, Hradčanské nám. – Kampa, Malá Strana, 10.2.2018  

Hvězdy září v září na Žofíně,  palác Žofín, 30.9.2018 

Drakiáda, Petřín, 29.9.2018 

Svatováclavské duchovní zastavení, Václavské nám., 27.9.2018 

Svatopetrské kování, Petrská čtvrť, 22.9.2018 

Hudební Petrské léto, park Lannova, 20.9.2018 

Pietní akt k 11.září 2001 , Kampa, 11.9.2018 

Dny evropského dědictví, Praha 1, 8-9.9.2018 

Výstava na Malostranském náměstí o budoucnosti tohoto místa, 08/2018 

Vzpomínková akce na popravu českých pánů, chrám sv. Mikuláše a Staroměstské náměstí, 21.6.2018 

Masopustní průvod, Hradčanské nám. – Kampa, Malá Strana, 10.2.2018  

a mnoho dalších. 

E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2018 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

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

Bohužel, v současné době nejsou dostupné žádné relevantní údaje.  
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2018 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2018 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města     31 25 277,6  

Z toho na území MPR nebo MPZ     31 25 277,6  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
    28   8 802,0                   (granty) 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na obnově památek v roce 2018 na území 

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

 1,9% 

      

    (UR = 1 323 719,2 tis. Kč) 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 s uvedením 

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

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2018. 

Akce Kč (tis.) 

Oprava části bastionu č.8, Strahovská ulice, Dlabačov, parc.č. 296, 297, 298, k.ú. Hradčany, 

Praha 1 
        2 375,0  

  

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2018 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

   

                  NEBYLO POŽÁDÁNO   

   

   

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán (stav rozpracovanosti, datum schválení). 

 

Územní plán 

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

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

 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem). 

 

Regulační plán nebo územní studie 

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

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

 

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

 

Program regenerace 

Program regenerace byl původně zpracován na roky 2000-2010 a proto bylo přikročeno k jeho aktualizaci.  

První aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1 byla vypracována ing. arch. Janem Sedlákem 

v roce 2012. Zastupitelstvo MČ Praha 1 aktualizaci schválilo dne 16.4.2013 pod  číslem usnesení UZ13_0421. 

Druhá aktualizace Programu regenerace Městské části Praha 1 byla vypracována ing. arch. Janem Sedlákem 

v roce 2015. Zastupitelstvo MČ Praha 1 aktualizaci schválilo dne 15.3.2016 pod číslem usnesení UZ16_0228. 

Poté byl program odeslán na Ministerstvo kultury ČR. 
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G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum 

schválení).  

 

Program rozvoje 

Městská část není plnohodnotnou obcí, a ačkoli jí jsou Statutem svěřeny některé kompetence, včetně možnosti 

pořizovat Program rozvoje pro svůj územní obvod, považujeme za dostačující existující strategické nástroje 

celopražské úrovně, které představují Strategický plán hl.m. Prahy (aktualizace probíhá, v 08/2016 bylo 

provedeno vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Pro plánování obnovy svěřených nemovitých kulturních 

památek na území městské části slouží aktualizovaný Program regenerace se soupisem nemovitých kulturních 

památek určených k rehabilitaci s výhledem do roku 2026.  

 

G.5. Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (např. plán památkové ochrany, strategie 

CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Další dokumenty využívané při regeneraci Pražské památkové rezervace jsou především Management plán PPR 

(plán správy a nakládání s památkou Světového dědictví, probíhá připomínkové řízení), Manuál tvorby 

veřejných prostranství hlavního města Prahy (2014), včetně pravidel pro přípravu investic na veřejných 

prostranstvích hl.m. Prahy nebo dílčí Koncepce pražských břehů. Od 1.8.2016  nabyly účinnosti i tzv. Pražské 

stavební předpisy (nařízení č.210/2016 Sb. hl. m. Prahy ze dne 30.5.2016), které nahrazují původní prováděcí 

vyhlášku č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. 

V současnosti také probíhají práce na pořízení tzv. Metropolitního plánu hl. m. Prahy, jež má nahradit stávající 

územní plán. Na koncepci se podílejí specialisté z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Národního 

památkového ústavu, odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Připravovaný nový územní plán Prahy 

bude nově stanovovat i kompozici výškové hladiny pražské zástavby. Ukončí tak dnešní neuspokojivou situaci, 

kdy výškové stavby vznikají často bez ohledu na celoměstské souvislosti.  

 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

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

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

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

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

 

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

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

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

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

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

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

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

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

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

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

kvalitu složek ŽP. 

 

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

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

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

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

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

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

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

přilehlých fasád nebo celé stylové soubory objektů nemohou být kvalitně prezentovány.  
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Fenoménem let posledních je rozmach používání desítek až stovek nejrůznější sdílených vozítek, které se 

pohybují a potažmo parkují ve stísněných parterech rezervace. 

 

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

obnovu domovního fondu (25-30 mil. Kč ročně, kdy přes 90% příjemců pochází z řad SVJ a bytových družstev) 

nebo Grantu na obnovu kulturního dědictví – drobné řemeslné prvky (cca 0,7mil. Kč ročně). V rámci grantů je 

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

 

V případě žadatelů z Programu disponuje rozpočet MČ P1 dlouhodobě položkou na dokrytí požadovaných 

alespoň 10 % finančních prostředků z rozpočtu města. 

 
 

Schválil:   Mgr. Pavel Čižinský, starosta MČ Praha 1  Datum:      11.12.2018           

 

Podpis:      ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


