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PŘIHLÁŠKA 

 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2016 

RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ VÝZDOBY DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPOVÉHO STROPU V MÍSTNOSTI „A“ A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA ZAJIŠTĚNÍ FRAGMENTŮ 

MALÍŘSKÉ VÝZDOBY V MÍSTNOSTECH BYTU VE 3.NP,  Č.P. 510, HAVELSKÁ 5, PARC.Č. 434, K.Ú. STARÉ MĚSTO, PRAHA 1 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    V Praze dne  13.12.2016       Vypracoval: oddělení územního rozvoje ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1 

              Fotodokumentace: Vasil Stanko, fotograf, Jiří Mašek, restaurátor, archiv OÚR ÚMČ Praha 1 
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Název městské památkové rezervace (MPR) 

 

Území celé Městské části Praha 1 je součástí Pražské památkové rezervace, která je zapsána na 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1992. 

Pražská památková rezervace patří k největším městským rezervacím na světě, její rozloha činí 866 ha, 

což je 1,74% správního území hl. m. Prahy. Z celkové rozlohy připadá cca 100 ha na řeku Vltavu. 

Rezervace zahrnuje celé území Městské části Praha 1, podstatnou část Prahy 2 a menší části území Prahy 

3, Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6 a Prahy 7.  Na území rezervace se nachází 26 národních kulturních památek 

a 1 354 ostatních nemovitých kulturních památek, značný počet objektů drobné architektury, technické 

památky a historické zahrady a parky. Z celkového počtu je 60% objektů starších sta let, 22% bylo 

postaveno v letech 1900 až 1945 a 8% bylo postaveno po roce 1945. 

Na území MČ P1 se nachází 1 264 památkově chráněných objektů (objektů zapsaných v seznamu 

nemovitých kulturních památek). 

 

Pražská památková rezervace byla prohlášena Nařízením vlády č. 66/1971, zhruba v hranicích 

historických měst Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové Město. Pro výstavbu a 

rekonstrukce na území PPR platí ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 

Zdůvodnění přihlášky 

Restaurování malířské výzdoby dřevěného záklopového stropu v místnosti „A“ a restaurátorské 

práce na zajištění fragmentů malířské výzdoby v místnostech bytu ve 3.NP,  č.p. 510, Havelská 5, 

parc.č. 434, k.ú. Staré Město, Praha 1 

 

R.č.Ú.s.:  38590/1-270 (dům „U Kutovců“) 

Vlastnické právo:  

      Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 

                           Svěřená správa nemovitosti: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1 

 

V roce 2016 byl Městskou částí Praha 1 restaurován raně barokní dřevěný trámový strop, nalezený 

v bytě ve 3.NP uličního křídla domu.  Jedná se o historicky cenný strop s malovanými  profilovanými 

trámy a záklopovými prkny. Původní stropní štukový podhled pod trámovým stropem byl odstraněn a 

raně barokní strop byl prezentován v rámci nově zrekonstruovaného bytu spolu s odhaleným a 

restaurovaným kamenným klenebným pasem. Fragmenty malířské výzdoby v místnostech bytu byly 

restaurátorsky zajištěny. 

 

Vzhledem k významu další obnovy nalezených historických konstrukcí nemovité kulturní památky domu 

„U Kutovců“ ve smyslu záchrany tohoto kulturního dědictví se Městská část Praha 1 rozhodla přihlásit 

tuto akci do Soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2016. 

 

Tato významná nemovitá kulturní památka je zapsána v Operativním seznamu nemovitých kulturních 

památek hlavního města Prahy a nachází se na území Pražské památkové rezervace, evidované na 

seznamu památek UNESCO.  

 

Charakteristika akce 

 

Historie a popis objektu 
 

Středověký, raně gotický dům „U Kutovců“ je postaven na parcele mezi Havelskou a Michalskou ulicí a 

má dodnes zachovalé jádro v dispozici sklepů i přízemí. V poslední čtvrtině 14. stol. proběhla gotická 

přestavba, při níž byl dům rozšířen o trakt s podloubím. Kolem roku 1537 dům prošel raně renesanční 

přestavbou, která podstatně zasáhla do vnitřního rozvrhu hlavní budovy a křídla. Tehdy také vznikl zadní 

dům v ulici Michalské a do hlavního průčelí byla prolomena renesanční okna. Barokní úpravy domu 

zahrnovaly např. volutový štítový nástavec hlavní fasády nebo přestavbu zadního domu. V r. 1803 došlo 

ke klasicistní úpravě schodiště hlavní budovy, fasády do Michalské ulice a výstavbě přízemního stavení 

ve dvoře. V pozdním klasicismu byla zadní budova doplněna o 3. patro a dvorní fasády byly obohaceny 

pavlačemi. V roce 1960 byla provedena celková úprava hlavního průčelí, při níž byl zbořen arkýř na 

levém krajním okně v 1. patře a nahrazen kopií ostění podle zbývajících oken, kamenné části podloubí 

byly očištěny. V letech 2006-2008 byly provedeny opravy uličních fasád, dílčí oprava střešních 

konstrukcí, výměna prejzové krytiny a nové měděné oplechování střechy. Ve 4.NP domu došlo 

v minulosti k masivnímu zatékání z prostoru střechy ze společného zaatikového žlabu mezi č.p. 510 a 

č.p. 509, které poškodilo dřevěnou konstrukci renesančního stropu a výrazně zhoršilo stav nástěnných 

maleb v bytě ve 4.NP objektu. Tento zaatikový žlab byl opraven v roce 2012. V roce 2013 byla 

provedena tesařská oprava krovu v havarijním stavu v místě po zatékání a následovala restaurátorská 

oprava poničeného, historicky velmi ceněného renesančního malovaného stropu. Bylo nutné provést 

nezbytné výměny dřevěných prvků a nastavit uhnilé konce trámů stropu. Po dokončení opravy stropu 

byla obnovena jeho ornamentální malířská výzdoba, kterou doplňují florální a figurální motivy na 

záklopových prknech. Ke stropu náleží renesanční omítková vrstva severovýchodní zdi se zbytky 

dekorativní a figurální malby (malovaný vlys), která byla součástí restaurování. V roce 2014 proběhla ve 

3.NP objektu rekonstrukce renesančních kleneb včetně statického zajištění objektu (stahování ocelovými 

táhly s kotvením na fasádě). Během prací v bytě v uličním křídle domu byl objeven kamenný renesanční 

oblouk a fragment kamenného ostění.  Zároveň byla v roce 2014 provedena oprava uliční fasády 

poškozené zatékáním z dešťového svodu sousedního objektu, včetně opravy omítek po osazení 

roznášecího kotevního systému ztužujících táhel.  

 

Při rekonstrukci zdravotně technických instalací domu v roce 2015 byly nalezeny velmi cenné gotické 

fresky na dvorní pavlači domu. V roce 2016 proběhlo správní řízení na povolení dalších průzkumů na 

pavlačích domu a na záměr restaurovat nalezené fresky. 

 

Stav historických konstrukcí v bytě ve 3. NP před obnovou 
 

Místnost „A“ bytu ve 3.NP v reprezentační části budovy uličního křídla je plochostropá se dvěma okny. 

V místnosti byl v minulých letech proveden odkryv historických omítkových vrstev a jejich zajištění 

v místech významnějších artefaktů. Vrstvy omítek byly značně nesoudržné. Dále zde bylo patrno 

množství statických poruch. Během odkryvů bylo zachyceno ve fragmentech několik výzdobových 

vrstev. Relativně nejdochovalejší byla květinová výzdoba, která byla zachycena na několika místech ve 

špaletách, výklenku a na stropě. Na původním štukovém (podhledu) byly také stopy štukových profilů 

náležejících rovněž k této vrstvě. Technický stav štukového stropu s rákosovým podbitím a několika 

opadavými štukovými vrstvami byl havarijní. Po vyjádření statika bylo nutné tuto konstrukci sejmout. 

Sondy provedené do tohoto štukového stropu se ukázaly, že nad tímto stropem (podhledem)  jsou starší 

malované trámy a záklopy podhledového dřevěného záklopového stropu. Trámy tohoto stropu jsou 

bohatě profilované. Záklopy jsou pokládány „na překryv“,  tedy střídavě jedno prkno nižší zadlabané se 

seříznutím a horní průběžné. Na zákopech je patrný malovaný pestře barevný ornament. Profilování 

trámů je rovněž pestré s okrovými a červenými pruhy na bocích s šablonovým ručně obtahovaným, 

stínovaným ornamentem. Bylo rozhodnuto štukový strop již neobnovovat a restaurovat objevený raně 

barokní malovaný záklopový strop.  

 

Místnost „B“ je situována do ulice a má jedno okno. Je zaklenuta renesanční hřebínkovou klenbou. 

V místnosti jsou ve velkém rozsahu dochovány historické omítkové a nátěrové vrstvy. Na klenbě jsou 

v nejstarší vrstvě zbytky renesanční dekorativní malby s pásy kolem hřebínků a rostlinnými a figurálními 

motivy v klenebních polích. Malba je provedena „al secco“ a v důsledku oškrabování je ztenčená a 
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odřená. Klenba byla i značně popraskaná. Na stěnách jsou historické omítky z několika období. 

Rámování z klenby přechází částečně na stěny. Na stěnách se vyskytují rovněž výmalby. 

 

Místnost „C“ je dnes vstupní předsíň do bytu. Okno k prosvětlení místnosti vede v novější klasicistní 

zdi na schodiště. Je zde renesanční hřebínková klenba. Na starších stěnách jsou po odkryvech renesanční 

omítky s monochromními vápennými nátěry. Na klenbě je omítková vrstva se zbytky monochromních 

světlých a světle okrových nátěrů. V oblasti soklu se vyskytují tmavší barevné odstíny a v mladších 

vrstvách na stěnách zbytky modrošedých šablonových výmaleb. Dominantní je zde kamenný klenebný 

pás (oblouk) do místnosti „A“ s profilováním a zbytky polychromie. Barevnost navazovala patrně na 

malovaný záklopový strop místnosti „A“. Na pravé straně je narušen vestavbou komínové šachty. 

Profilované kamenné články (pískovcové ostění) jsou rovněž kolem zazděného otvoru do místnosti „D“. 

Nad tímto otvorem se dochoval zbytek malby iluzivního tympanonu s rostlinným ornamentem. 

 

„Místnost D“ má renesanční hřebínkovou klenbu. Na stěnách jsou po odkryvech ve velkém rozsahu 

renesanční omítky s monochromními vápennými nátěry. Hladká omítka klenby byla často oškrabována. 

V oblasti soklu se vyskytují tmavší barevné odstíny. 

 

Projektová příprava obnovy historických konstrukcí 

 

Restaurátorský průzkum místností bytu ve 3.NP  domu č.p.510, Havelská 5, Praha 1 provedla firma 

AKANT ART, v.o.s. v 10/2010. Restaurátorský záměr na restaurování malířské výzdoby stropu 

v interiéru bytu ve 3. NP místnost „A“ zpracoval restaurátor Tomáš Skořepa v 03/2014. Restaurátorský 

záměr na restaurování malířské výzdoby stěn a kleneb místností B,C,D bytu ve 3.NP vypracoval 

restaurátor Tomáš Skořepa v 09/2014.  Třetí restaurátorský záměr na restaurátorské práce v interiéru 

dotčeného bytu vypracoval restaurátor Tomáš Skořepa v 05/2015. Akad. malíř Jarmil Plachý zpracoval 

upřesňující restaurátorský záměr na restaurování nalezených kamenných prvků v 05/2016. 

 

Popis restaurování historických konstrukcí 
 

Raně barokní strop bylo nezbytné (po sejmutí mladšího podhledu) očistit. Byly provedeny zkoušky 

snímání povrchových  nečistot a depozitů. Ulpělá špína na povrchu malby byla snímána suchou cestou 

chlebovou kůrkou a houbami z přírodního kaučuku. Dočišťování bylo provedeno jemnou pryží. 

Vytmeleny byly defekty vzniklé poškozením dřeva při pozdějších úpravách. Trhliny v trámech vzniklé 

vysycháním byly ponechány. Malba stropu je poměrně zachovalá s oslabením v některých odstínech 

nanesených lazurně s větším podílem pojítka. V ornamentu je to především modrý odstín a jemná hnědá 

kresba, která se dochovala pouze v několika oblastech. Ztráty malby na záklopech při stěnách byly 

doplněny neutrální retuší s drobnými rekonstrukčními zásahy tam, kde byl ornament dobře čitelný. 

Drobné lokální retuše byly provedeny i na trámech.  

 

U kamenného oblouku a fragmentu kamenného pískovcového ostění byl povrch a barevné úpravy 

očištěny od zbytků mladších vápenných a hlinkových nátěrů. Bylo provedeno upevnění polychromií a 

degradované omítky ve spárách kvádrů oblouku byly po konzervaci doplněny vápennou maltou. Dále 

byly provedeny barevné úpravy nově doplněných částí. Fragment ornamentální malby iluzivního 

tympanonu (rostlinný ornament s figurální malbou) nad kamenným ostěním byl restaurován. Fragmenty 

omítek s květinovou výzdobou a s ornamentální nebo figurální malbou nalezené v jednotlivých 

místnostech bytu byly zajištěny injektážemi mikromaltou a přitmeleny s okrajům. Povrch maleb byl 

opatřen separační vrstvou a zakryt vrstvou vápenného štuku. 

 

 Po náročné restaurátorské obnově byla umělecká a historická hodnota raně barokního stropu a odkrytých 

maleb zachována. Strop, kamenné prvky a ornamentální malba tympanonu nad kamenným ostěním je 

prezentována v právě rekonstruovaném prostoru bytu. Restaurátorské práce prováděl restaurátor Jiří 

Mašek, Bergerova 1116, 182 00 Praha 8 – Kobylisy (povolení MK ČR č.j. 257/94). Použité materiály 

byly schváleny dotčeným orgánem státní památkové péče a během stavby byly pečlivě kontrolovány 

pověřenými zástupci NPÚ a ÚOP v hl. m. Praze.  

 

Zdroje financování obnovy 

 

Obnova nemovité kulturní památky byla financována z rozpočtu Městské části Praha 1 a z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 Ministerstva 

kultury České republiky. 

 

Celkové náklady v roce 2016 na obnovu stropu a další restaurátorské práce byly podle smlouvy o dílo se 

zhotovitelem veřejné zakázky 783 580,-Kč bez DPH a 901 117,- vč. DPH.  Konečná cena díla včetně 

průzkumů, restaurátorských záměrů, projektové dokumentace a inženýrské činnosti činila 1 177 067,- Kč 

vč. DPH. 
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Uliční fasáda domu U Kutovců, č.p.510, Havelská 5 

s renesančními okny bytu ve 3.NP 

     
 

 
Byt ve 3. NP 
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Trámový strop před restaurováním

 
Postup snímání povrchových nečistot 

 
Postup snímání povrchových nečistot

 
Ukázka dvoufázového snímání nečistot 
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Stav po retuši 

 
Stav po retuši 

 

 
Stav po retuši s fragmentem malovaného vlysu 

 
Trámový strop po restaurování 

 



 8 

 
Renesanční kamenný oblouk – stav po restaurování 

 
Renesanční kamenný oblouk – stav po restaurování 

 
Kamenný fragment ostění  - očištění kamene a polychromií 

 
                                   Iluzivní tympanon – stav po retuši 
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Fragmenty mladší květinové výzdoby po zajištění injektážemi a přitmelením 

 
Fragmenty mladší ornamentální výzdoby po zajištění injektážemi a přitmelením 

 
 Fragmenty mladší květinové výzdoby po doplnění okolních omítek a povrchové konzervaci 

 
Fragmenty mladší květinové výzdoby po nanesení izolační vrstvy 
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A. Péče o kulturní památky v PPR 

Příloha A. 1.  

Počet nemovitých kulturních památek na území Městské části Praha 1 (v Pražské památkové rezervaci) 

na konci roku 2016:  

 

Na území Městské části P1 se k 1.12.2016 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.  

 

Příloha A. 2. / A. 3.  

Kulturní památky v havarijním stavu a objekty nevyužívané, ostatní objekty v havarijním stavu a objekty 

nevyužívané 

 

OBJEKTY V HAVARIJNÍM STAVU A OBJEKTY NEVYUŽÍVANÉ 

adresa objektu 
-vlastník 
nemovitá kulturní památka (NKP) - č.r.ÚSKP 

HRADČANY 

měšťanský dům U Kundraticů 
Pohořelec čp.112/ 24 
-U svatého Michala a.s., IČ 27149820, Václavské nám. 1601/47, 110 00  PRAHA 1 
ÚSKP 39697/1-973 

měšťanský dům U tří andělů 
Úvoz čp.163/ 18 
-Šimková Magdaléna, Vostrovská 628/24, 160 00  PRAHA 6-Dejvice 
ÚSKP 39752/1-1004 

palác Trauttmannsdorfský (Trčkův) 
Loretánská čp.180/ 6 
-Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, IČ 45769851 
Loretánské nám. 101/5, 118 00  PRAHA 1-Hradčany 
ÚSKP 39782/1-1022 

REKONSTRUKCE PROBÍHÁ 

MALÁ STRANA 

měšťanský dům U tří kaprů 
Thunovská čp.181/ 16 
-U Zlatého kapra a.s., IČ 28512979, Na Popelce 215/12, 150 00  PRAHA 5-Smíchov 
ÚSKP 39161/1-636 

měšťanský dům U Voskářů, V bílém domku 
Všehrdova čp. 438/ 13 
-Danielová Leifertová Milena PharmDr., Petýrkova 1955/3, 148 00  PRAHA 11-Chodov 
-Pšeničková Romana Ing. U studánky 241/29, 170 00  PRAHA 7-Bubeneč 
ÚSKP 39472/1-830 

REKONSTRUKCE PROBÍHÁ 

nájemní dům 
Újezd čp.421/ 16 
-QPR PRAGUE a.s., IČ 27417379, Újezd 421/16, 118 00  PRAHA 1-Malá Strana 
není NKP 

nájemní dům 
čp.420 Vítězná 18, Újezd 14 
-QPR PRAGUE a.s., IČ 27417379, Újezd 421/16, 118 00  PRAHA 1-Malá Strana 
ÚSKP 40931/1-1772 

NOVÉ MĚSTO 

městský dům 
Jungmannova čp.30/ 21 
-Euclide Invest, s.r.o., IČ 27227138, Moravská 867/5, 120 00  PRAHA 2 
není NKP 

REKONSTRUKCE PROBÍHÁ 

Dům uměleckého průmyslu 
Národní čp.38/ 36, Charvátova čp.39/ 10 
-CALUMA a.s., IČ 27865274, Na bělidle 976/10, 150 00  PRAHA 5-Smíchov 
ÚSKP 39852/1-1064 

měšťanský dům U Kochánků 
Palackého čp.721/ 3 
-FAPROMA s.r.o., IČ 25611119, Cihelná 103/3, 118 00  PRAHA 1-Malá Strana 
ÚSKP 39934/1-1119 

činžovní dům 
Krakovská čp.1327/ 13 
- REKO a.s., IČ 13690299, třída Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00  BRNO-Černé Pole 
není NKP 

REKONSTRUKCE PROBÍHÁ 

činžovní dům 
Petrská čp.1166/ 33 
-RESIDENCE PETRSKÁ, s.r.o., IČ 27190587, Kamenická 812/33, 170 00  PRAHA 7-Holešovice 
není NKP 

obytný dům 
Soukenická čp.1089/ 12 
-BAU-INVEST Soukenická 12, a.s., Elišky Krásnohorské 10/2, 11000  PRAHA - Josefov 
není NKP 

palác Alfa 
Václavské nám. čp.785/ 28 
-Mgr. Stýblo Ondřej, Ovčí hájek 2159/16, 155 00  PRAHA 13-Stodůlky 
ÚSKP 44555/1-1137 

proluka Palackého 
Nové Město parcela č.637 
-FAPROMA s.r.o., IČ 25611119, Cihelná 103/3, 118 00  PRAHA 1-Malá Strana 
Není NKP 

JOSEFOV 

kancelářská budova bývalého Mezinárodního svazu studenstva 
čp.207 Pařížská 25, 17.listopadu 6 
-ZEFFIRO s.r.o., IČ 27913571, Žatecká 41/4, 110 00  PRAHA 1-Staré Město 
Není NKP 
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STARÉ MĚSTO 

činžovní dům Na Kocandě 
Křižovnická čp.71/ 14 
-Stars Invest, s.r.o., IČ 25769545, Vojtěšská 6, 110 00  PRAHA 1 
ÚSKP 49837/1-2261 

palác městský, Hrobčických (U tobolky) 
Rytířská čp.401/ 20, Provaznická čp.401/ 7 
-MAITREA a.s., IČ 49240617, Týnská ulička 1064/6, 110 00  PRAHA 1-Staré Město 
ÚSKP 38468/1-196 

palác městský, Wimmerův (U zlatého kola) 
Rytířská čp.402/ 18, Provaznická čp.402/ 5 
-MAITREA a.s., IČ 49240617, Týnská ulička 1064/6, 110 00  Praha 1-Staré Město 
ÚSKP 38470/1-197 

měšťanský dům U Finků (U české koruny) 
Havelská čp.509/ 7, Michalská čp.509/ 10 
- VALNIC.EST s.r.o., IČ27129837, Sokolská 1870/16, 120 00  PRAHA 2-Nové Město 
ÚSKP 38588/1-269 

městský dům U zlaté koruny (U kamenného ptáka) 
Železná čp.547/ 3 
-BUCENTAURO TRADE s.r.o., IČ 26729989, Kamzíková 544/1, 110 00 PRAHA 1-Staré Město 
ÚSKP 38627/1-293 

městský dům Sixtův 
Celetná čp.553/ 2 
-Bucentauro Trade, s.r.o., IČ 26729989, Kamzíkova 1, 110 00  PRAHA 1 
ÚSKP 38637/1-299 

městský dům  
Kamzíková čp. 1094/ 5 
-Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  PRAHA 1-Staré Město 
není NKP 

dům U bílého vlka 
čp.545, Kamzíková 3, Železná 5 
-Jas - Export Import" s.r.o., IČ 45307709, Železná 545/5, 110 00  PRAHA 1-Staré Město 
-Železná 5, s.r.o., IČ 27393658, V dolině 1515/1b, 101 00  PRAHA 4-Michle 
-Hlavní město Praha, IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  PRAHA 1-Staré Město 
-svěřená správa MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, IČ 00063410 
Vodičkova 681/18, 110 00 PRAHA 1-Nové Město 
ÚSKP 38625/1-292 

dům U starých Šedivých (U Kasírů) 
Bartolomějská čp.309/ 13 
-Gama Estates, s.r.o., IČ 26504570, Bartolomějská 309/13, 110 00  PRAHA 1 
ÚSKP 44512/1-160 

městský dům – Obecní dvůr 

U obecního dvora čp.800/ 9, čp.1017/ 11, 18; U Milosrdných čp.800/ 16 

-Dvůr Josefov, s.r.o., IČ 28168585, Husitská 107/3, 130 00  PRAHA 3-Žižkov 
ÚSKP 38793/1-401 

REKONSTRUKCE PROBÍHÁ 

obytný dům U Voříkovských 
čp.219, Liliová 5, Zlatá 6 
-Česká republika, IČ 00000001-1 
Příslušnost hospodařit - Národní památkový ústav, IČ 75032333 
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01  PRAHA 1-Malá Strana 
ÚSKP 38330/112 

REKONSTRUKCE PROBÍHÁ 

městské opevnění staroměstské, 
část stojící a archeologické stopy 

 

Doba trvání havarijního stavu jednotlivých objektů ani doby trvání nevyužívání objektů se nesleduje. 
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Příloha A. 4. 

Dokončená oprava objektů (nemovitých kulturních památek) na území MČ P1 v roce 2016 

 

1. Restaurování malířské výzdoby dřevěného záklopového stropu v místnosti „A“ a restaurátorské 

práce na zajištění fragmentů malířské výzdoby v místnostech bytu ve 3.NP,  č.p. 510, Havelská 5, 

parc.č. 434, k.ú. Staré Město, Praha 1 (dům „U Kutovců“) 

 

Měšťanský dům „U Kutovců“ je raně gotický objekt, přestavěný ve 3.čtvrtině 14.století a raně 

renesančně v roce 1537. V roce 1803 byl dům upraven v klasicistním stylu podle plánů stavitele J. 

Zelinky. V roce 2016 byla realizována restaurátorská obnova malířské výzdoby raně barokního 

dřevěného záklopového stropu v místnosti „A“ bytu ve 3.NP donu. Restaurátorské práce byly provedeny 

i na záchraně fragmentů malířské výzdoby v ostatních místnostech bytu, odhalen a prezentován byl i 

nalezený kamenný klenebný oblouk a profilované kamenné články kolem dveřního otvoru. Nad tímto 

otvorem byl objeven a restaurátorsky zajištěn i zbytek malby tympanonu s rostlinným ornamentem.  

 

Podrobněji viz str. 3 přihlášky 

 

2. Sanace objektu  z hlediska vlhkosti – vnitřní a vnější opatření, č.p.203, Strahovská ulice, parc.č.289, 

k.ú. Hradčany, Praha 1 (dům „U Sluníčka“) 

 

Dům „U Sluníčka“ byl původně vojenským vězením. Jedná se o pozdně barokní objekt z konce 18. 

století, novodobě upravený a přestavěný na rodinný dům o dvou bytech. Teprve od roku 1915 získal 

vlastní popisné číslo. V roce 1967 byla vybudována garáž, v roce 1970 se uvažovalo o celkové 

rekonstrukci, při níž bylo zřízeno centrální vytápění. Dnešní podoba objektu je romanticky historizující. 

Budova přiléhá ke gotické hradbě, která byla v těchto místech upravena v letech 1849-1850. Tehdy byly 

střílny, původně se obracející ven, změněny na opačnou stranu. Patrně ještě později došlo navíc i k 

vybourání úseku gotického hradebního zdiva v rozsahu dvou okenních os. V levé severní části je 

novodobá ohradní zeď s vjezdem, jehož pilíře zdobí klasicizující vázy.  Horních pět oken  fasády domu v 

nepravidelné skladbě provází  jednoduché stuhové šambrány. V přízemí zcela vlevo je kamenné 

neprofilované ostění vstupu s nově provedeným číslem v překladu. Nad vstupem je moderní keramický 

reliéf (sluníčko). Také dveře jsou novodobé, historizující. Ve třetí ose zleva, kde chybí šambrána, je 

osazena před okno mříž, pocházející z konce 18. nebo počátku 19. století. Okna od sebe oddělují tarasní 

pilíř, které dodatečně zpevňující konstrukci domu. Nepodsklepený dům  má v přízemí přímé schodiště do 

1.patra domu. Všechny prostory v přízemí překrývá valená eliptická klenba, která je rovněž pozdně 

barokního či raně klasicistního původu.  

 

V roce 2016 proběhla 1. etapa rekonstrukce bytu v přízemí domu. V rámci rekonstrukce byla realizována 

sanace nosných konstrukcí za účelem odstranění jejich velmi zvýšené vlhkosti. Jednalo se o provedení 

chemických infuzních clon zdiva, soustavy větracích kanálků pro podpoření vysychání vlhkosti a 

aplikaci odsolovacích omítek. Sanace konstrukcí v interiéru domu byly podpořeny úpravami vnějšího 

obvodového zdiva v exteriéru. 

 

                                        

 

3. Oprava terasy společenského domu 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 1994 byla provedena celková rekonstrukce objektu, následovaly opravy po povodních v roce 

2002 a další drobné úpravy v průběhu posledních let jako např. oprava teras, opravy a repase oken, 

oprava trhlin na fasádách, dřevěných parapetů a dřevěného soklu v mezipatře hlavního schodiště a další. 

V roce 2010-2011 byl objekt dovybaven tepelnými čerpadly. V roce 2012 byla provedena výměna parket 

v malém sále a realizována rekonstrukce vzduchotechniky. Realizace obnovy podlahy primátorského 

salonku proběhla v roce 2014.  

 

V roce 2016 byla provedena oprava venkovní terasy paláce. Terasa se nachází ve 2.NP objektu a 

provozně navazuje na prostory velkého sálu. Terasa je pochozí a má reprezentativní charakter. Podlaha je 

z kamenné velkoformátové dlažby, zábradlí je kuželové, oplechování je provedeno z měděného plechu.  

Stavebně technickým  průzkumem bylo zjištěno, že na předmětných konstrukcích terasy jsou poruchy a 

trhliny v betonové konstrukci zábradlí a římsy. Poruchy byly zapříčiněny nedostatečnou 

vodonepropustností a vzduchotěsností konstrukcí. Klimatické účinky a cyklické vlivy teploty a vlhkosti 

situaci ještě zhoršovaly. Souvrství podlah terasy bylo provlhlé a statická bezpečnost zábradlí byla v 

ohrožení.   

 

Nově byla podlaha terasy provedena s použitím části stávající dlažby, zábradlí a dotčené části fasády 

byly opraveny. Včasnou sanací se prodloužila životnost budovy a omezily poruchy na obvodovém plášti. 

Prodloužila se i statická bezpečnost stavby. Opravená terasa je dispozičně i funkčně spojena s velkým 

sálem a je společně s ním využívána ke společenským akcím. 

 

     
 

4. Rekonstrukce Werichovy vily, U Sovových mlýnů 7, č.p. 501, č.parc.777, k.ú. Malá Strana, Praha 1,  
 

První zmínka o stavbě pochází z roku 1580.  Základ dnešní podoby je pozdně renesanční přestavba 

z druhé čtvrtiny 17. století, kdy zde byla koželužna nizozemského Serváce Engela.  V roce 1725 přešla 

budova do šlechtického vlastnictví a koželužna byla zrušena.  

 

V roce 1803 došlo ke klasicistní přestavbě domku dle plánů Ignáce Palliardiho, kdy byla přistavěna 

východní část s arkádami v přízemí, upraveno patro a dům opatřen novou mansardovou střechou 

s podkrovím. Dle plánu z r. 1840 byl pak na západě přistavěn skleník, ze kterého se zachovala jen 

severní zeď. Po roce 1918 přešel dům do vlastnictví státu. Poté došlo k dílčím úpravám prvního patra a 

podkroví dle plánů Bohumila Hübschmanna. Následně se zde vystřídali různí, často významní nájemníci. 

Obýval ho například národní buditel Josef Dobrovský, herci Jan Werich a Jiří Voskovec nebo básník 

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
https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesan%C4%8Dn%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_provincie_nizozemsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Serv%C3%A1c_Engel_z_Engelsflussu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicistn%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_Jan_Nepomuk_Palliardi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mansarda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hyp%C5%A1man
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Vladimír Holan. Poslední nájemníky vyhnala z domu povodeň v roce 2002. Po ní byl dům částečně 

opraven, vnitřek ale zůstal nevyužit. 

 

Cílem aktuálního projektu je adaptace objektu na centrum společenských a kulturních aktivit s akcentem 

české historie, výstavním sálem s možností přednášek a workshopů, knihovnou apod. Na podzim 2013 

proběhlo výběrové řízení na pronájem vily, kterého se zúčastnily tři subjekty: Museum Kampa, Nadace 

Charty 77 a Post Bellum. Vítězem se stala společnost Nadace Jana a Medy Mládkových, která provozuje 

Muzeum Kampa. Společnost hodlá ve vile zřídit muzeum věnované Osvobozenému divadlu a jeho 

čelním představitelům, tedy Jiřímu Voskovcovi a Janu Werichovi. 

V přízemí (1. NP) a částečně i ve sklepě (1. PP) jsou realizovány víceúčelové prostory pro konání výstav 

a expozic, pořádání přednášek a vernisáží. Prostory 2. NP budou využívány jako zázemí k provozu 

1. NP, částečně budou využitelné  i pro veřejnost jako studovny a jednací místnosti včetně nezbytného 

zázemí. Mezonetové podkroví (3. NP a 4. NP) je opticky propojeno v jeden prostor sloužící veřejné 

vědecké knihovně jako čítárna a studovna. Na upravené části zahrady mezi objektem a Čertovkou bude 

možno pořádat letní přednášky nebo relaxovat v klidové zóně venkovního prostoru. 

Realizace rekonstrukce objektu na nové využití byla zahájena na jaře 2015. V současné době probíhají 

dokončující práce. Terénní úpravy v okolí vily jsou plánovány na jaro roku 2017. 

 

                 
 

5. Rekonstrukce kaple sv. Terezie z Avily – sanace vlhkého zdiva a restaurování iluzivních maleb v 

interiéru , parc.č.136, Vojanovy sady, k.ú. Malá Strana, Praha 1 

 

Kaple sv. Terezie z Avily byla vybudována jako centrální stavba v první polovině 18. století. Objekt na 

půdorysu čtverce s vyžlabenými rohy člení lizénové rámy. Kasulová okna, která prolamují jednotlivé 

strany kaple, mají štukové šambrány. V interiéru se dochovaly původní nástěnné malby od J. K. Kováře 

z roku 1745, které však byly ve spodních partiích masivně poškozeny při povodních v roce 2002. V 

těchto partiích je nyní pouze jádro. Při posledním restaurátorském zásahu bylo po povodních zdivo 

patrně dosud vlhké, takže neumožňovalo nanesení jemné omítky. Bohužel nefunkčnost minulého řešení 

opravy udržuje dosud vlhkost ve zdivu. Na povrchu se objevují plísně. Kaple byla opravována po 

povodních cca před 12-13 lety. Součástí tehdy navrhovaných prací bylo i vytipování sanačních opatření 

vzhledem k problematice celkového zavlhčení zdiva, spočívající v aplikaci vnějšího drenážního systému 

a plošného dutinového soklu v interiérech s odvětráváním samotnými výdechy ve výšce 720 mm nad 

čistou podlahou a dále v odkanalizování plochy před vstupem. V současné době je však zdivo znovu 

zavlhčené a dochází k odlupování omítek. Příčinou poruch je podle nového průzkumu z roku 2015 voda, 

která vzlíná z podzákladí. Vstupní dveře do objektu jsou barokní, v minulosti byly částečně opravované. 

V současné době se nacházejí v poměrně dobrém stavu. Pouze z vnější strany vykazují větší povrchové 

poškození.  

 

 

V roce 2016 byla provedena 1. etapa opravy kaple, která spočívala v odstranění nefunkčních předstěn, 

 odstranění poškozených omítek v soklových partiích, kontroly drenážního systému kaple, aplikaci 

chemických infuzních clon a sanačních omítek. V následujícím roce bude pokračovat 2.etapa prací na 

obnově kapličky. 

 

                 
 

6. Oprava sgrafitové fasády a rekonstrukce výplní otvorů uliční fasády, č.p.1035, Karoliny Světlé 17,  

Praha 1, č.parc.: KN 256 

 

Zděný třípatrový dům s bohatě řešenou neorenesanční fasádou s vysazenou lunetovou hlavní římsou byl 

postaven roku 1876 předními architekty A. Wiehlem a J. Zeyerem. Na výzdobě průčelí pracovali F. 

Ženíšek a J.V. Myslbek. Výtvarné úsilí umělců se soustředilo na uliční průčelí domu. Fasáda je bohatě 

zdobena sgrafitovou výzdobou, která je kombinací figurálních i florálních motivů s šachovnicemi, které 

jsou v jednotlivých patrech odděleny římsami. Sgrafitová výzdoba pokračuje i v lunetách pod korunní 

římsou. V přízemí je fasáda zdobena výraznou bosáží. Nad okny 3.NP se nachází plastické medailony. 

V parteru pod římsou je figurální sgrafitový pás.  

 

Podle restaurátorských průzkumů se fasáda nacházela ve špatném technickém stavu vlivem zatékání 

vody a působení povětrnosti, část sgrafitové a štukové výzdoby byla již ve stavu havarijním. Proto bylo 

v roce 2015 přikročeno k její náročné opravě, očištění depozitů, stabilizaci vrstev a následného 

restaurování původní vysoce hodnotné umělecké výzdoby neorenesančního průčelí domu.  
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7. Restaurování kašny s alegorickou sochou Vltavy (kašna Terezka) 

 

Kašna s alegorickou sochou Vltavy, zvanou Terezka je součástí vysoké ohradní zdi u Clam-Gallasova 

paláce na Mariánském náměstí. Kašnu s dívčí postavou, jež představuje českou řeku Vltavu, vytvořil v 

roce 1812 sochař Václav Prachner, a to podle návrhu bavorského malíře Josefa Berglera. Socha je 

umístěna v nice zdi na soklu nad nádrží kašny. Sedící dívka má v rukou dva džbánky, z nichž vytéká 

voda. Ty symbolizují dva prameny řeky Vltavy. Pět hvězdiček na naznačeném prameni připomíná sv. 

Jana Nepomuckého i Vltavu. 

 

Pražané si kašnu velmi oblíbili a sochu začali nazývat Terezkou; snad podle dívky, která prý kdysi ke 

kašně chodívala pro vodu. O Terezce se také říkalo, že byla svého času nejbohatší pražskou sochou. 

Jeden rytmistr od dragounů na penzi, který bydlel v nárožním domě v Linhartské ulici, měl z okna 

výhled právě na Terezku. Díval se často na opuštěnou dívku a zamiloval se do ní. Po jeho smrti se 

ukázalo, že Terezce odkázal deset tisíc zlatých. Soud ale na popud zklamaných příbuzných odkaz 

nepřijal. 

 

Socha Terezky bohužel přízeň obyvatel a kolemjdoucích, kteří ji postupně velmi poničili, málem 

nepřežila, a tak musela být v roce 1953 zhotovena z bílého pískovce její kopie a poškozený originál je 

uložen ve sbírce Národní galerie. Samotná kamenná nádrž kašny již dlouhodobě také vykazovala větší 

poškození v místech s přímým kontaktem tekoucí vody. Předsazené kamenné stupně před kašnou neměly 

stabilní základ a byly na mnoha místech rozvolněné. Průsaky vody poškozovaly i samotnou ohradní zeď, 

kde docházelo k degradaci omítek a jejich opadávání. Proto bylo nezbytné koordinovat záměr opravy 

kašny s opravou příslušné části ohradní zdi Clam-Gallasova paláce, který je ve správě Archivu hl.m. 

Prahy. 

 

Před úpravami bylo Terezčino okolí podrobeno záchrannému archeologickému průzkumu, který 

dokumentoval situaci v souvislosti s výstavbou empírové kašny. Velkou zajímavostí je v této souvislosti 

určitě také fakt, že hned u paty kašny se jen pár desítek centimetrů pod povrchem nacházejí zbytky 

kostela Panny Marie Na louži, který měl být postaven zřejmě v polovině 12. století (byly zde objeveny 

koruny zdí). Víme, že měl románský sloh, ale jeho podoba není zcela jasná. Kolem kostela byl hřbitov,  

 

který zasahoval do severozápadní části dnešní parcely paláce. Kostel i hřbitov byly zrušeny během 

josefínských reforem a krátce nato, v roce 1791, byl kostel zbořen.  

 

Kromě restaurování nemovité památky bylo také přistoupeno k provedení úpravy okolí kašny podle 

návrhu ing. arch. Jana Sedláka. Kašna stojí na třech výškových stupních, které předstupovaly do prostoru 

chodníku, jehož příčný průchozí profil byl tímto významně snížen. Navíc přilehlé kolmé parkovací stání 

s přesahem kapot aut přes obrubník dále omezovalo průchod a permanentně zakrývalo pohled na kašnu 

či od ní. Návrh úprav okolí proto řešil optimalizaci bezbariérového průchodu kolem kašny, rehabilitaci 

viditelnosti a vznik posezení. Zrušením tří nejbližších parkovacích stání vznikl prostor vymezený 

kamennými patníky s ochrannou funkcí proti vjezdu a parkování u kašny. Nová linie chodníku před 

kašnou kopíruje oblouk segmentu schodiště, čímž se průchozí profil dostatečně rozšířil. Současně se tak 

uvolnily pohledové směry a na obou stranách kašny může být v budoucnosti umístěna lavička. 

 

I po rekonstrukci zůstala zachována funkce kašny jako pítka s pitnou vodou. Kvůli zamezení průsaků 

vody byla do kašny vložena nová olověná vana. Nově byly provedeny měděné rozvody. Její okolí má 

provedenou bezbariérovou úpravu, chodník je předlážděn štípanou kostkou pražské mozaiky 

v historickém vzoru „Dáma na koso“. Odborným restaurátorem s povolením MK ČR byla restaurována 

samotná socha, nádrž na vodu i schody kašny. Realizace restaurování kašny a úpravy chodníku v jejím 

okolí byly dokončeny v roce 2015. 

               

         
 

8. Činžovní dům č.p. 1707, Ostrovní 14, k.ú. Nové Město, parc.č. 933/1, Praha 1 

 

Neorenesanční nájemní dům s malířskou výzdobou průčelí od Mikoláše Alše, provedenou Josefem 

Bosáčkem, byl postavený v roce 1890 Čeňkem Strayblem. Třípatrové uliční průčelí probíhá v šíři šesti 

okenních os. Nároží domu zdůrazňuje plastická bosáž, přízemí je členěno bosovaným pásováním, které 

v záklencích otvorů přechází v háky. Domovní dveře jsou původní dvoukřídlé, v horní části zasklené. 

Nadsvětlík vchodových dveří je vyzdoben kovovou dekorativní mříží. Pod průběžnou podokenní římsou 

1. patra probíhá vlys s figurálním sgrafitem podle Alšova návrhu, zobrazující vojenské motivy: loučení 

s rodiči, V kantýně, Execírka, Jízda, Hlavní stan, Dělostřelectvo, Exekuce a Večerka. Další sgrafitová 

výzdoba je v meziokenních plochách 1. patra: Husar z doby Marie Terezie, Dragoun z r. 1813, Hulán 

z války r. 1866, myslivec z téže doby, Kyrysník z doby Marie Terezie, dále pak motiv brnění a přilby 

nebo rostlinný motiv. Mezi římsami 1. A 2. patra probíhá bohatě členěný vlys, z něhož předstupují 

krakorce, nesoucí balkony. Hodnota Alšovy výzdoby vysoce překračuje průměrnou architektonickou 

úroveň domu. Oprava havarijního stavu fasády a restaurování malířské výzdoby uličního průčelí 

proběhla v roce 2015. 
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9. Thurn-Taxisovský palác, Letenská 5/120, Praha 1 – Malá Strana 

 

Palác Thurn-Taxisovský tvořily původně dva barokní domy, které byly po roce 1871 klasicistně 

přestavěné. Thurn-Taxisové získali palác v roce 1814 a během tzv. První republiky jej prodali státu. Od 

té doby v něm sídlila státní správa. Objekt byl naposledy částečně využíván v 90. letech 20. století pro 

potřeby Senátu ČR, nyní převážně v západním křídle sídlí mateřská škola. 

 

Během rekonstrukce bylo kompletně rehabilitováno 2 500 m
2
 místností, sálů, bývalých koníren a chodeb, 

které byly mj. po katastrofálních povodních v roce 2002 ve velmi špatném stavu. Dispozičně se jedná o 

celé východní křídlo, části severního a jižního křídla. Po rekonstrukci bude objekt sloužit pro potřeby 

školství, které je považováno za optimální, památkově cenné prostory zůstanou totiž částečně přístupné 

veřejnosti i po rekonstrukci – připravuje se propojení s Vojanovými sady, vznik informačního centra, 

prodejny studijních a vědecký publikací či kavárny. Kolaudace stavby proběhla v prosinci 2014. Oprava 

ohradních zdí zahrady paláce byla realizována na jaře roku 2015. Palác byl předán do užívání universitě 

v roce 2015. 

 

      
 

10. Oprava kaple sv. Barbory v Loretánské ulici, Praha 1 – Hradčany 

 

Kapli umístěnou v ohradní zdi Loretánské zahrady, nechal postavit Štěpán Kinský kolem roku 1725. 

Projekt je připisován F. M. Kaňkovi a freskovou výzdobu provedl V. V. Reiner. Jedná se o zděný objekt 

se zkosenými nárožími. K hlavnímu průčelí jsou přistavěny svazkové polopilíře a před nimi osazeny 

toskánské sloupy. V interiéru je pouze jedna prostora zaklenutá konchou s figurálním obrazem 

sv. Barbory. 

 

Cílem restaurátorské obnovy byla výmalba interiéru kaple a obnova omítky se štukovými prvky. Dále 

došlo k opravě soklu, který byl porušen vzlínající vlhkostí. Rovněž byla zpevněna uvolněná nebo jinak 

porušená místa pískovcových částí a staticky zajištěny trhliny. Kovová mříž byla usazena do nových 

nýtů, očištěna a opatřena novým antikorozním nátěrem. Součástí projektu byla i oprava většího úseku 

ohradní zdi. Realizace proběhla v roce 2014. 

 

           

11. Objekt U Sovových mlýnů 4/418, Praha 1 – Malá Strana 
 

Objekt je malý přízemní domek situovaný na břehu Čertovky přibližně naproti Sovovým mlýnům. Jedná 

se o bývalou salu terrenu Michnovského paláce postavenou v 2. polovině 17. století a přestavěnou na 

počátku 19. století na zahradní domek. V 60. letech 20. století byla v objektu zřízena plynová regulační 

stanice – odtud často užívaný název „plynárenský domeček“. 

Předmětem stavebních prací byly sanační a hydroizolační práce, oprava krovu a dřevěného trámového 

stropu, štuků a vnitřních omítek a fasády včetně oken a dveří. Restaurátorsky byly opraveny původní 

konchy v hlavní vstupní místnosti a jejich štukatérská výzdoba. Ve střeše bylo obnoveno původní okno – 

tzv. volské oko. Úpravy vnitřních dispozic byly navrženy s cílem zpřístupnění objektu veřejnosti. 

Realizace rekonstrukce proběhla v roce 2013-14. Objekt byl předán do užívání v roce 2014. 

 

      
 

12. Celková rekonstrukce bytového domu Nerudova 35/239, Praha 1 -  Malá Strana 

 

Dům U Bílého anděla je původně gotický dům, který prošel zásadní přestavbou v roce 1873 podle plánů 

W. Sigmunda. Z této doby pochází i dnešní fasáda objektu s cennými pozdně klasicistními vstupními 

dveřmi v kamenném obloukovém portálu. Mezi okny v 1. patře uliční fasády je domovní znamení – 

soška anděla držícího olivovou ratolest. Pamětní deska osazená na fasádě připomíná, že zde v letech 

1866 - 72 bydlel cestovatel Emil Holub. V domě jsou zachovalé hodnotné gotické sklepy, ve 2. patře 

byly nalezeny dřevené trámové stropy s malovanými záklopovými prkny. 

Některé konstrukce již vzhledem ke svému stáří nevyhovovaly současným požadavkům a předpisům. 

Jednalo se především o podzemní části domu, kde se objevilo poškození způsobené vlhkostí zdiva a 

krystalizací solí, a také o nosné části krovu a pavlačí. Proto bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci 

domu - statickému zajištění objektu, opravě krovu a střešního pláště, opravě obvodového pláště, výměně 

a repasi oken, opravě vstupních dveří, pavlačí, kompletní výměně inženýrských sítí a sanaci sklepních 

prostor. Současně byly provedeny nezbytné dispoziční úpravy ve stávajících bytech domu.  

Restaurátorským způsobem byla opravena štuková výzdoba uliční fasády, vstupní portál, kamenná soška 

anděla a pamětní štít s měděným tepaným reliéfem profilu dr. E. Holuba. Nalezené hodnotné dřevěné 

malované záklopové stropy ve 2. patře byly opraveny a jejich malířská výzdoba byla po očištění 

konzervována fixáží. Poté byly opět zakryty podhledem. Klasicistní vstupní dřevěné dveře byly 

restaurovány včetně kování. Realizace proběhla v období let 2013 – 2014. 

 

           
 



 16 

13. Generální oprava fasád, oken a klempířských prvků, Úvoz 28/296, Praha 1 -  Malá Strana 
 

Raně barokní pětiposchoďový objekt při zadním křídle Hrzánského paláce pochází z doby po r. 1658 a 

v první polovině 19. století byl zvýšen o patro. Fasáda objektu je v 1.NP a na nárožích opatřena 

kvádrovou mělkou rustikou s plastickým štukovým povrchem. V domě měl atelier národní umělec Jan 

Slavíček. 

Během generální opravy byly z parteru odstraněny omítky poškozené vlhkostí, ve vyšších patrech byly 

odstraněny nesoudržné vrstvy omítek, hluboké praskliny byly zkontrolovány statikem a následně 

odborně sanovány. Nově použité omítky jsou na vápenné bázi, sjednocení bylo provedeno celoplošnou 

štukovou vrstvou. Profilace a dekorativní prvky byly doplněny podle původních tvarů a proporcí. Dále 

byly zkontrolovány a podle potřeby opraveny či doplněny klempířské prvky, zámečnické výrobky a 

prejzová stříška nad hlavní římsou. Stávající vnitřní okna byla po podrobné prohlídce repasována a 

natřena novým emailovým nátěrem. Vnější okna byla vyměněna za nová podle předem vyrobeného 

vzorového okna provedeného podle dochovaných detailů. Barokní dubová okna ve 3. patře domu na 

jihovýchodním nároží byla restaurována podle schváleného restaurátorského záměru. Stávající vstupní 

dveře do domu a do nebytového prostoru v levé části parteru byly repasovány. Garážová dvoukřídlá 

vrata byla vyrobena podle schválené projektové dokumentace nově. Realizace proběhla v roce 2013. 

 

    
 

14. Celková rekonstrukce objektu, Stříbrná 2/212, Praha 1 -  Staré Město  

 

Podle nově zpracovaného operativního průzkumu NPÚ pořízeného v roce 2013 se jedná o původně 

výstavný, vrcholně gotický dům z 1. pol. 14. století, který byl součástí rožmberského dvorce situovaného 

v sousedství kláštera dominikánek sv. Anny. Dům plnil nejvyšší standard bydlení své doby. V přízemí 

byl vybaven černou kuchyní, jejíž umístění naznačuje objev gotické výlevky s oknem. V patře na 

západní straně byl umístěn prevet (nález prevetové niky zaklenuté cihelným segmentem). O kvalitě 

prosvětlení obytných místností svědčí mimořádně dochované gotické okno lemované paspartou 

v severním štítovém průčelí. Hodnotu domu a jeho výtvarné kvality násobí provedení jižního štítového 

průčelí, které bylo v patře vyzděno z cihel spárovaných jasně bílou jemnou vápennou maltou. 

Rožmberkové dům vlastnili až do 70. let 15. stol. Hlavní budova má sedlový, jednoduchý krov 

hambalkové soustavy z přelomu let 1813/14. Stávající podoba domu pochází z roku 1883. Dům je 

využíván jako bytový. Vstupní brána a ohradní zeď jsou barokní, tj. z poloviny 18. století. 

V letech 2011-2013 Městská část Praha 1 provedla opravu této mimořádné kulturní památky v souladu 

s požadavky orgánů památkové péče. V první etapě byla provedena oprava krovu, střechy, sanace 

garáže, rekonstrukce vnitřních nosných konstrukcí a sanace dřevěných stropů nad 1.NP. Dále byly 

osazeny repliky původních oken. 

Ve druhé etapě byla provedena celková oprava fasád bytového objektu. Jedná se zejména o vytvarování 

poničené podstřešní římsy pomocí šablony do původního tvaru a doplnění cihelnými prvky, obnova 

degradovaných omítek, sanace zdiva z důvodu zvýšené zemní vlhkosti, opravy ostění oken, dveří a nové 

nátěry fasády. Dále byla provedena oprava střešní konstrukce na objektu bývalé prádelny včetně výměny 

krytiny, oprava její fasády a oprava přilehlé dvorní zdi. Opravou fasád s citlivou opravou omítek byla 

završena dva roky trvající rehabilitace objektu.  

 

       
 

15. Oprava kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech, Praha 1 – Malá Strana 

 

Kaple sv. Eliáše stojí na nepravidelném půdorysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fasáda kaple je 

ozdobena napodobeninami krápníků, které mají budit dojem jeskyně (italská grotta). Z původní výzdoby 

lze rozeznat zbytky zoomorfní výzdoby - figurek zvířat, např. hada a erb nad raně barokně profilovaným 

vchodem – znak karmelitánů na podkladu císařské orlice se zlatým rounem. Ve vnitřní výzdobě kaple 

jsou rovněž použity imitace krápníků, dále též přírodní kameny, mušle, zrcátka apod. Interiér kaple je 

osvětlen oválnými okénky a bočními okny. V levém rameni grotty se nachází nízké, kamenné ostění 

orámovaného otvoru ohniště, které ústí do komína. Na stropě kaple se nachází pět oválných obrazů 

z legendy proroka Eliáše od neznámého autora. Kaple je dnes bez vnitřního vybavení, původně v ní byl 

oltář se sochou sv. Eliáše a dále socha sv. Josefa z 18. století od M. V. Jäckla, která je umístěna 

v depozitáři Národní galerie na Zbraslavi.  

 

Během rekonstrukce byly provedeny restaurátorské opravy na fasádě, včetně štukového erbového reliéfu 

nad vchodem a jeho kamenného portálu. Obnoveny byly i napodobeniny krápníků. Dále byl opraven 

krov, střecha, položena nová cihelná krytina, opraven komín a lucerna na střeše. V interiéru kaple byly 

restaurovány omítky, krápníky a všechny malby na stropě. Při opravách byly použity přírodní a původní 

stavební materiály jako je vápenná omítka, cihelné zdivo, struska, směs kalcitu a sádrovce, tuf, pískovec 

nebo vápenný štuk. Realizace proběhla v letech 2012-2013. Návštěvníkům byla tato kaple zpřístupněna 

během tzv. dnů Evropského kulturního dědictví v září 2014. 

 

       
 

16. Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vojanových sadech, Praha 1 – Malá Strana 
 

Kaple sv. Jana Nepomuckého s vyhlídkovou věží šikmo vystupuje z ohradní zdi Vojanových sadů a je 

opatřena štukovou výzdobou. V levé části severního výklenku jsou dveře směřující na dřevěné točité 

schodiště, osvětlené pomocí tří malých oken, jímž je přístupna vyhlídková terasa nad kaplí. Dveře jsou 

umístěny v kamenném ostění s raně barokní profilací. Během rekonstrukce byl objekt izolován proti 

spodní vodě, opatřen novými vápennými omítkami a nátěry, na podlahu vyhlídkové terasy byla položena 

pískovcová dlažba a schodiště na terasu bylo provedeno ze dřeveného dubového masivu. Návštěvníkům 

byla tato kaple poprvé zpřístupněna během tzv. dnů Evropského kulturního dědictví v září 2013. 

 

 

 

 

http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/vojsad/ekaple/img/okna.jpg
http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/vuva/vojsad/ekaple/img/krb.jpg
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17. Odstranění havarijního stavu a revitalizace opěrné zdi U Sovových mlýnů, Praha 1 – Malá Strana 

 

Ohradní zeď se nachází ve spodní části Malostranského nábřeží a v ulici U Sovových mlýnů na Kampě. 

Stávající barokní brána a torzo cihlové zdi před Sovovými mlýny je jediné co zbylo z valů, které kdysi 

oddělovaly jednotlivé zahrady na Kampě.  Na mnoha místech byly cihly popraskané a do zdiva zatékalo. 

Náletové dřeviny, rostoucí v bezprostřední blízkosti zdi zásadním způsobem poškozovaly její konstrukci 

tlakem svého kořenového systému, čímž docházelo k závažným statickým poruchám. Realizace opravy 

zdi proběhla v roce 2013. 

 

           

Příloha A. 5. 

Zrušení prohlášení objektu za kulturní památku v roce 2016 

 

V roce 2016 nedošlo k žádnému zrušení prohlášení objektu za kulturní památku. 

Příloha A. 6. 

Prohlášení za kulturní památku v roce 2016 včetně uvedení důvodu 

 

V roce 2016 byl prohlášen za kulturní památku činžovní dům č.p. 56,  Neklanova  2, k.ú. Vyšehrad, 

Praha 2. Tento dům s kubistickými prvky byl postaven v roce 1913 stavitelskou firmou  Antonína 

Belady. Stavitel byl pravděpodobně autorem projektu. Dům je jedním z nečetných dokladů projevu 

českého kubismu jako specifického světově unikátního uměleckého hnutí, které vzniklo v Praze. Stavba 

se vyznačuje původním architektonickým ztvárněním exteriéru a interiéru na společných prostorách 

domu. Jsou zde dochovány výtvarně hodnotné originální cenné řemeslné a uměleckořemeslné prvky a 

detaily. Předmětný objekt je výjimečný, nenahraditelný a jeho architektonická kvalita je nesporná a 

výrazně převyšuje dobový standard. 

 

Dům  je chráněn jako nemovitá kulturní památka od 22.2.2016 a je zapsán v Ústředním seznamu 

kulturních památek pod č. 105801.  

 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v PPR 

Příloha B. 1. 

Ostatní budovy v havarijním stavu a budovy neužívané jsou uvedeny v příloze A. 2/A.3. 

Příloha B. 2. 

Budovy v Pražské památkové rezervaci, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2016 se 

stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

1. Oprava a obnova maleb a štukové výzdoby stropu v 1.patře objektu č.p.1247, Revoluční 26, k.ú. 

Nové Město, parc.č. KN 325, Praha 1 

 

Tento neorenesanční dům byl postaven v letech 1875-76 podle plánů V. Kaury a A. Doubravy. Jeho 

architektura se vyznačuje mimořádně stylově vytříbenými uměleckořemeslnými kompozičními prvky a 

detaily v dobovém tvaroslovném cítění. Je unikátním dokladem architektonické tvorby poslední čtvrtiny 

19. století. Původně obytný dům je dnes využíván jako mateřská škola pro předškolní vzdělávání dětí.  

 

V roce 2016 byla realizována restaurátorská oprava a obnova maleb a štukové výzdoby stropu (v 

místnosti č.201 – kancelář ředitele) v 1.patře domu. Barevná plocha i fládr stropu byly silně poškozeny, 

na mnoha místech zcela chyběly. Barvy se sprašovaly a lokálně se zde objevovaly defekty ve štuku. 

Restaurováním  byl obnoven významný, architektonicky i uměleckořemeslně bohatě zdobený strop, 

který navozuje dojem stropu dřevěného s řezbami, malbami a zlacením.  

 

              
 

2. Rekonstrukce veřejných záchodků, parc.č. 1122/2, Uhelný trh, Praha 1 - Staré Město 

 

Stávající veřejné záchody na Uhelném Trhu na Starém Městě se nachází v jižním cípu pozemku 1122/2.  

Původní toalety v dřevěném provedení zde byly již v roce 1888. Později, v roce 1925, byly na místě 

vybudovány nové podzemní záchody. Jsou řešeny jako jednopodlažní podzemní stavba, tvořená 

základovou konstrukcí, suterénní zděnou obvodovou stěnou a železobetonovým deskovým stropem. 

Objekt vystupuje 150-230mm nad povrch náměstí, střecha je pochozí, upravená dlažbou. Přístup do 

objektu je zajištěn dvěma kamennými venkovními schodišti. Výše nad povrch náměstí pak vystupují jen 

dva zděné komíny (jeden je využit pro odkouření plynového kotle, druhý pro výfuk z ventilačního 

zařízení) a ocelové tyčové zábradlí.  
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Objekt se dlouhodobě nacházel ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Výrazně se projevovalo 

zatékání, a to zejména střechou v horní části obvodových stěn. 

 

Rekonstrukcí veřejných záchodků se vnější vzhled objektu nezměnil.  Dispozice objektu je v novém 

řešení částečně upravena, protože pro veřejnost je zachován vstup pouze jedním (západním) schodištěm. 

Obsluha záchodků tak může vybírat poplatky v jednom společném okénku. Druhé schodiště je pro 

veřejnost uzavřeno a ponecháno jako servisní a zásobovací přístup. Rekonstrukce byla dokončena 

v listopadu roku 2016. 

 

                 
 

3. Oprava uliční fasády domu a okenních otvorů č.p.778, Václavské náměstí 14, k.ú. Nové Město, 

Praha 1 

 

Řadový nájemní třípatrový dům se rozkládá na středověkých základech dvou sousedních parcel, které 

byly spojeny v roce 1677. Roku 1829 byl tehdejší barokní dům  klasicistně přestaven do dnešní 

čtyřkřídlé podoby  a v roce 1843 byl dům nastaven o třetí patro. Další stavební úpravy proběhly v letech 

1899 a 1907. Dům patří ke skupině budov zachovávajících historickou podobu Václavského náměstí. 

Pozdně klasicistní sedmiosé průčelí členěné kordonovými římsami zdůrazňuje horizontální charakter. 

Parter je novodobě upraven. Ve střední ose je oválně zaklenutý vjezd bez původních dveří s novodobou 

kovovou mříží, po stranách dvojice obdélných výkladců bez osové vazby na horní podlaží. V roce 2013- 

2014 nechala Městská část Praha 1 kompletně opravit střešní plášť budovy, poškozené krovy, stropní 

konstrukce pod půdou,  komíny a podlahy na půdách. V roce 2015 pak byla opravena uliční fasáda domu 

a provedeno nové měděné oplechování. 

 

         
 

 

 

 

 

4. Rekonstrukce suterénu a vnitřního traktu včetně dvora, Hybernská 28/1011, Praha 1 - Nové Město 

 

Stávající činžovní dům byl postaven na konci 80. let 19. století a je tvořen dvěma samostatnými trakty se 

spojovacím krčkem ve dvoře. Předmětem rekonstrukce byla úprava společných prostor, repase dlažeb a 

zábradlí domovních schodišť, rekonstrukce vedení stoupacích vedení a rozvodů a sanace suterénních 

konstrukcí i zde umístěných ležatých rozvodů kanalizace včetně všech revizních šachet. Úprava povrchů 

ve dvorní části byla doplněna výsadbou nové zeleně a rovněž zde byla umístěna pamětní deska se jmény 

obětí nacistického násilí za druhé světové války. Realizace proběhla v období let 2013 – 2014. 

 

           
 

5. Rekonstrukce bytového domu a obnova historicky cenných částí objektu, Navrátilova 13/1422, 

Praha 1 – Nové Město  

 

Jedná se o bytový dům z přelomu 19. -20. století o pěti nadzemních podlažích a podkrovním prostorem a 

terasou. Dům má původní fasádu s dřevěnými okny. Podkrovní prostor není v současné době využíván, 

plánuje se realizace půdního prostoru. Objekt prošel opravami střešních plášťů včetně komínů a všech 

příslušných klempířských prvků. Proběhla také oprava nadzemních částí fasád a pavlačí a výměna či 

repase výplně otvorů. V předním dvorku byly odstraněny dřevěné kůlny a provedeny nové kamenné 

dlažby. Realizace proběhla v období let 2013 – 2014. 

 

6. Stavební úpravy objektu č. p. 1116, Truhlářská 14, Praha 1 – Nové Město 

 

Úpravy objektu č.p. 1116, Truhlářská 14 spočívají v rekonstrukci střechy a podkroví, vybudování půdní 

vestavby s bytovými jednotkami a ve stavebních úpravách dvora a části družiny ve druhém nadzemním 

podlaží. Realizace proběhla v období let 2013 – 2014. 
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7. Stavební úpravy objektu a obnova cenných částí objektu č.p. 1100, Truhlářská 21, Praha 1 – Nové 

Město 

Rekonstrukce objektu č.p. 1100, Truhlářská 21 spočívá v rekonstrukci historicky cenné uliční fasády 

zahrnující výměnu výplní otvorů, repasi klempířských a zámečnických prvků. Dále byla provedena 

rekonstrukce všech střešních plášťů plochých střech přízemních objektů ve vnitrobloku. Realizace 

proběhla v období let 2013 – 2014. 

 

     
 

8. Oprava havarijního stavu uliční fasády domu č.p. 1760, Washingtonova 3, Praha 1 -  Nové Město  

 

Čtyřpodlažní dům se zvýšeným přízemím a dekorativně členěnou novobarokní fasádou byl postaven 

Josefem Blechou v roce 1892, upraven a nastavěn v letech 1920 a 1925 architektem Bohumilem 

Kozákem a Karlem Baštíkem. Stávající stav některých částí fasády a jejích zdobných prvků byl velmi 

špatný. Zdobné prvky - koule byly popraskané, podnož byla narušená a nešlo vyloučit havarijní stav 

fixačního prvku, do kterého zatékalo. Omítky na tympanonu, bosážích, nadstřešních zídkách, na hlavní 

římse a na suprafenestrách byly velmi narušené klimatickou erozí a hrozilo další opadávání omítky i 

reliéfní výzdoby fasády. Obnažené zdivo bylo narušeno zatékáním, zejména na hlavní římse a na lemu 

tympanonu. Nosné prvky hlavní římsy (kamenné desky) byly lokálně obnažené a uvolněné, protože 

vypadávala omítka v ložných i styčných spárách. Klempířské prvky v ploše uliční fasády buď zcela 

chyběly, nebo byly zcela dožilé a docházelo k zatékání do konstrukcí. Část oken ve 4.NP již byla 

vyměněna, ostatní okna byla periodicky natírána, ale nátěr byl již dožilý. Ve velmi špatném stavu byla 

zejména okna v 1. PP. 

 

První etapa obnovy domu zahrnovala opravu uliční fasády. Veškeré plochy fasády byly očištěny, 

nesoudržné části omítek odstraněny a ty soudržné stabilizovány. Poškozené zdivo bylo doplněno. 

Výzdoba fasády byla odborně zrestaurována na základě restaurátorského záměru. Dále byly opraveny, 

příp. vyměněny výplně oken, dveře na balkon a vstupní dveře do objektu. Osazeny byly nové klempířské 

prvky. Opraveny nebo nově osazeny byly zámečnické konstrukce – mříže. Veškeré plochy byly nově 

opatřeny fasádním nátěrem dle výsledků restaurátorského průzkumu. Realizace proběhla na podzim roku 

2014. 

 

            

 

9. Oprava hodinové věže 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. Střešní krytina věže, odvodnění 

střechy a napojení krytiny věže na skládanou střechu domu vykazovalo značné nedostatky v důsledku 

stáří materiálu, jeho zpracování a nedostatečné údržby, jejichž důsledkem bylo významné zatékání 

srážkové vody do konstrukcí věže, krovu i stěn sousedícího podkrovního bytu. Omítka věže byla zcela 

zničena. 

V roce 2013 proto bylo přistoupeno k celkové opravě – došlo k chemickému ošetření dřevěných prvků 

krovu báně a kompletní opravě omítek věže. Veškeré klempířské prvky byly provedeny nově z 

měděného plechu. Během opravy hodinové věže byla sejmuta makovice a z ní vytaženo paměťové 

kovové pouzdro, jehož otevření proběhlo dne 21.5.2013 na úřadu MČ Prahy 1. V plechovém pouzdru 

bylo nalezeno sdělení k poslední opravě věže domu v roce 1966 a jméno prováděcí firmy.  Bohužel 

pouzdro neobsahovalo žádné předměty či textové informace ze starších období. Před ukončením opravy 

byla do věže vložena nová paměťová schránka.  

 

     

Příloha B. 3. 

Budovy, které byly na území Prahy 1 demolovány v roce 2016.  

 

Na území MČ P1 byl v roce 2016 nebyl demolován žádný objekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turistika.cz/mista/praha-stare-mesto-uhelny-trh
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C. Ostatní akce ovlivňující stav PPR 

Příloha C. 1. 

 

Na území MČ P1 bylo v letech 2006-2016  realizováno více než 26 větších investičních akcí ve smyslu 

rehabilitací veřejných prostranství, z toho cca 20 z rozpočtu MČ P1. Kromě toho byly realizovány další 

především infrastrukturní akce většího rozsahu financované hl.m. Prahou. 

 

Parky a zahrady 
 

Alšovo nábřeží 
Investor: MČ Praha 1, Hlavní město Praha 

Projektant: MCA Atelier s.r.o. 

 

Úprava jižního staroměstského předpolí Mánesova mostu byla realizována za účelem rehabilitace a 

vytvořeni důstojného zázemí pro plánované umístění památníku Jana Palacha – Domu syna a Domu 

matky od amerického sochaře českého původu Johna Heyduka. Podrobněji viz kapitola „Kaple, sochy, 

pomníky a pamětní desky“. Vzhledem k blízkosti několika škol je v jižním cípu upravena pobytová 

plocha pro vícegenerační využití k odpočinku a posezeni, původní myšlenka plnohodnotného dětského 

hřiště tak byla vzhledem k promenádnímu charakteru nábřeží zjednodušena. Stávající stromy jsou 

ponechány a ošetřeny, stromořadí jsou navíc doplněna o nové stromy. Rabátka stromů podél pěší zóny v 

chodnících jsou nahrazena novými mřížemi. Realizace úpravy nábřeží byla provedena v roce 2015.  

 

       
 

Zahrada V Jirchářích - rekultivace 
Investor: MČ Praha 1, Hlavní město Praha, Evropský fond pro regionální rozvoj 

Projektant. D3A, spol. s r.o. 

 

Jde o poměrně malou zahradu v jednom z nejcennějších urbanistických celků Evropy, která se nachází 

mezi stavbami Nového Města. Zahrada leží na místě původního hřbitova kolem kostela sv. Michala a 

opisuje ještě středověký půdorys dané zástavby. Na severní straně je zahrada ohraničena kostelem sv. 

Michala v Jirchářích, na východní straně ohradní zdí směrem do Opatovické ulice. Z jižní strany k 

zahradě přiléhají objekty č.p. 159 a 162, na západní straně se do zahrady dívá objekt č.p. 152. Zahrada 

má lichoběžníkový půdorys, rozšiřující se od západu směrem k východu. 

 

Původní využití, či spíše nevyužití, neodpovídalo zřejmému potenciálu, který tato klidová lokalita 

bezesporu má. Její revitalizace do podoby meditační zahrady obohatila pražskou památkovou rezervaci o 

místo odpočinku a klidu v centru města. Zahrada leží na místě bývalého hřbitova a proto bylo nutné 

zajistit pietu tohoto místa. Jediným historicky dochovaným prvkem prostoru zahrady je ohradní zeď do 

ulice Opatovická. Zeď zahrady je nositelem hodnot podstatných z hlediska památkové péče a stavební 

historie. 

Úprava prostoru zahrady tedy vycházela ze skutečnosti, že se nachází na starém hřbitově vedle kostela, 

ke kterému historicky patří. Navržen byl proto klidný prostor s limitovanou kapacitou návštěvníků, 

velikostí a vybavením orientovaný zejména na místní obyvatele.  Vstup je brankou z ulice Opatovické. 

Pobytová plocha zahrady byla umístěna v pásu podél zdi kostela a opěrných zídek. Plocha je záměrně 

plošně omezená (cca 5,8x23m), poloha podél kostela je nejslunnější částí zahrady a zároveň 

nejvzdálenější oknům obytných domů. Dláždění plochy je z kamenné dlažby spádované od kostela 

směrem k trávníku. V ploše je stávající lípa srdčitá s povrchovými kořeny, které bylo třeba ochránit.  

Opěrná zídka oddělující dvůr kostela je navýšena do výšky 90 cm nad nový dlážděný terén. Navýšení 

zídky bylo provedeno z důvodu zarovnání na nově navrženou branku a zábradlí, ohraničující otevřené 

venkovní schodiště podél domu č.p.152.   

 

Nová úprava zahrada nechce ohromit soudobým designem, nýbrž přirozenou obyčejností. Vybavením je 

jeden velký pevně kotvený stůl a volně přenositelné prosté plechové židle a křesílka. Stůl může sloužit 

kostelu pro bohoslužby a společenské události. Zbylá plocha zahrady je věnována zeleni. Největší část 

zaujímá pobytový trávník. Ten je po obvodu podél přilehlých domů s byty obklopen nepochozím 

pohledovým podrostem stínomilných trvalek doplněným třemi keři. Rekultivace zahrady byla 

realizována v roce 2015. 

 

     
 

Rehabilitace Střeleckého ostrova – severní část  
Investor: MČ Praha 1, Hlavní město Praha 

Projektant: New Visit spol. s r.o., Ing. et. Ing. T. Jiránek 

 

Smyslem regenerace Střeleckého ostrova bylo převést tento ostrov do další etapy jeho života s 

nezměněnou funkcí a atmosférou. Byl zkvalitněn pobytový prostor a infrastruktura ostrova, obnovena 

cestní síť, břehové opevnění, osvětlení, parkový mobiliář. Dále byl vybudován bezbariérový přístup pro 

osoby se sníženou mobilitou a pro maminky s kočárky – výtahem z mostu Legií. Byly vysety zátěžové 

travnaté plochy s přípojnými elektrosloupky pro pořádání společenských a kulturních akcí. Bylo 

obnoveno hygienické zázemí pod schody z mostu Legií a rekonstruováno schodiště, do kterého zatékalo. 

Provedená dendrologická opatření byla vedena s cílem maximálně zachovat a konzervovat stávající 

stromovou strukturu a provést pěstební zásahy převážně v korunách stromů. Odstraněny byly pouze ty 

dřeviny, které byly za hranicí fyziologického stáří a mohly ohrožovat bezpečnost pohybu návštěvníků. 

Na ostrově byly vybudovány i dvě plochy s herními prvky – pro děti ve věku 3-8 let, resp. 8-14 let. 

Ostrov se tak stal centrem odpočinku a relaxace pro všechny věkové generace nejen z Prahy 1.  

Po rekonstrukci park získal i svého správce – hlídače, aby byly eliminovány škody vandalů na novém 

mobiliáři a parterových úpravách. Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo na konci září 2013.  
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Regenerace Slovanský ostrov – 1. etapa 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. Z. Sendler (DH), Tichý a Kolářová s.r.o. (úpravy parteru a brána) 

 

V rámci úvodní etapy regenerace ostrova byla v roce 2008 dokončena oprava dětského hřiště (zřízení 

herního domku, pítka a oprava pobytových i dopadových ploch. Zprovozněn byl i tzv. dětský vláček. 

V roce 2009 byla postavena nová brána se zázemím pro ostrahu. Již v roce 2007 proběhla oprava 

příjezdové komunikace a zpevněných ploch před palácem Žofín. V současné době je připraven projekt 

realizace obnovy celého parteru, včetně nových dřevěných molů, zázemí i přístupů k vodě (půjčovny 

loděk). Zvažuje se zřízení veřejného kluziště v zimní sezóně při severním okraji ostrova. 

 

Rekonstrukce parku Lannova 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. Z. Sendler 

 

Park byl po obvodu osázen stromy v řídkém sponu, nalézalo se zde několik betonových ploch - 

pozůstatků po podstavcích pomníků. Plocha pro hřiště nebyla vymezena, používaly se veškeré zpevněné 

plochy. Ve středové ose se nalézaly záhony letniček a růží a lemovány byly habrovými boskety. Prostor 

byl přehuštěn nízkou zelení a zbytky technických zařízení. 

Návrh zachovává středovou kompozici, na které jsou lokalizovány specifické aktivity. Prostor je 

rozdělen na část odpočinkovou, kde jsou ponechány habrové zástěny a centrální růžový záhon, dále je 

zde část pro menší děti s příslušným hřištěm, část pro větší děti a variabilní hřiště pro míčové hry. Po 

obvodu parku je zpevněná komunikace využitelná pro bruslení. Doplněna je stromová výsadba. Park má 

stálou ostrahu, která využívá víceúčelový domeček, kde jsou také WC a příležitostné občerstvení. 

Realizováno v roce 2008. 

 

Velká Fürstenberská zahrada 

 

Terasová zahrada slohově nejednotného výrazu, který je výsledkem složitého vývoje. V zahradě jsou 

čitelné zbytky barokní kompozice i formace z následujících klasicistních krajinářských a pozdějších 

úprav. Ve spodní části vznikla okrasná renesanční zahrada již v 80. letech 16. století za Václava Berky 

z Dubé. Zahrada byla pouze ve spodní části areálu, na svahu byly vinice. V roce 1822 koupil palác se 

zahradou Karel Egon kníže Fürstenberg za účelem hospodářského využití. Úplně přeměněna byla 

zahrada kolem roku 1860 podle plánu fürstenberského architekta Josefa Liebla. Zahrada není veřejnosti 

přístupná, spodní část užívá polské velvyslanectví pro reprezentační účely, horní terasová část patří 

hlavnímu městu Praze. V roce 2006 bylo započato s rekonstrukcí zahrady, která byla dokončena 

počátkem roku 2008. 

 

Regenerace Petrská I. Etapa – parčík Petrská 
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 
Projektant:Ing. arch. Jan Sedlák Ing. arch. Martin Sedlák 

 

Návrh a jeho prohloubení vychází z analýzy historického stavu a snaží se nalézt kompromis mezi 

pobytovou částí a v lokalitě potřebnými plochami pro parkování. Hledá také zvýraznění jednoty obou 

částí Petrského náměstí v dobrém pěším propojení na Petrskou ulici. To činí způsobem, že navádí pěší 

dopravu ve směru severozápadním ke zvonici, kterou lze projít. Severní část je řešena kompromisem ve 

využití ploch. Nicméně se objevuje výrazné rozšíření „ostrova“, na němž kostel stojí. Z možných variant 

byla vybrána právě tato, která podporuje jeho solitérní působení. Návrh je tak reminiscencí na původní 

stav, kdy byl kostel obklopen hřbitovem. 

Pro zlepšení klimatu je navržena dosadba solitérních stromů, doplněných lavičkami, pítkem. 

Rekonstrukce byla dokončena v roce 2005. 

 

Úpravy náměstí  
 

Regenerace Petrská II. etapa - úpravy Petrského náměstí 
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 
Projektant: Ing.arch. Jan Sedlák Ing. arch. Martin Sedlák 

 

Etapa II regenerace Petrské čtvrti zahrnuje úpravy Petrského náměstí. Poloha tohoto náměstí a jeho 

vazba na síť okolních ulic z něj činí opravdový střed Petrské čtvrti, urbánního útvaru, obklopeného sice 

souvislou zástavbou rušného městského centra, ale přesto si zachovávající maloměstsky intimní půvab. 

Do náměstí vyúsťují ze západu dvě významné pražské ulice - Truhlářská a Soukenická. Z východu se 

uplatňuje především Petrská ulice. Ta se mění v okolí kostela sv. Petra a přilehlé zvonice v širší 

prostranství (tento prostor byl řešen v předešlé etapě regenerace Petrské čtvrti a doplněn městským 

parčíkem). Toto rozšíření Petrské ulice tvoří spolu s vlastním Petrským náměstím širší celek, který je 

možno chápat jako širší centrum celé Petrské čtvrti, i prostorově a funkčně velmi rozmanitý celek. 

Petrské náměstí bylo tedy řešeno jako součást rozmanitého širšího prostoru se specifickým charakterem. 

Po vyřešení základních dopravních funkcí bylo pojato jako nová odpočinková plocha, která je sice kryta 

korunami nově vysazených pěti stromů zatím jen sporadicky, ale zmohutnění clony jistě lze očekávat. Na 

této středové odpočinkové ploše pro pěší jsou instalovány tři lineární sedací prvky doplňující kompozici 

nových stromů. Kompozice vychází ze symetrické podoby západní a východní fronty náměstí. Směr 

sezení je orientován do středu plochy, kde se předpokládá umístění malé kašny, jejíž pomocné technické 

prostory byly již v podzemí plochy připraveny. 

V rámci úprav náměstí byly do plochy zabudovány první podzemní kontejnery na domovní odpad. 

Systém těchto kontejnerů umožňuje snadný a bezpečný odvoz jejich obsahu. Povrchově se kontejnery 

projevují pouze malými násypkami v měřítku a tvaru klasického patníku. Realizace byla dokončena na 

přelomu roku 2007 a 2008. 

 

Úprava Náměstí Republiky 
Investor: EURO-PROPERTY FUND s.r.o 

Projektant: R-Projekt 07 sdružení ve spolupráci s Ingutis s r.o. 

 

V rámci dokončení a otevření OC Palladium v roce 2007, byly investorem akce zadány úpravy 

pochozích ploch Náměstí Republiky a mobiliáře. Došlo ke zřízení občasně pojížděné pěší zóny a posunu 

trasy tramvajové tratě. V rámci technických zásahů bylo řešeno odvodnění, celková předlažba, nová 

koncepce veřejného osvětlení a výměna nebo úprava IS na nové provozní podmínky. Vozovky do ulic 

Králodvorská a Truhlářská byly vybaveny příčnými prahy a sloupky. V prostoru náměstí a přilehlé části 

ulice Na Poříčí podél bývalé jízdárny byl rozšířen chodník a zastávky MHD byly posunuty směrem 

k ulici Havlíčkova. 

 

Úprava Senovážného náměstí – 1.část 
Investor: Dopravní podnik hl.m.Prahy 

Projektant: Lang&Špinar - architektonický ateliér 
 

Novým motivem východní části Senovážného náměstí je pískovcová kašna se čtyřmi plastikami 

sochařky A. Chromy, ke které přiléhá centrální plocha okrasné zeleně - rosaria. Celek je doplněn další 

sochou v protilehlém postavení ke kašně. Zahradní plochy jsou obklopeny různě volenou dlažbou, jejíž 

barevné tóny vhodně doplňují barevnost samotné kašny a zamezují dojmu roztříštěnosti jednotlivých 

motivů. Úprava byla dokončena v roce 2005. 
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Úprava náměstí Na Kampě 
Investor: MČ Praha 1, TSK 

Projektant: firma ASTRA, Ing. E. Mohelnická 
 

Toto půvabné místo zaujme každého turistu, který prochází po Karlově mostě směrem na náměstí 

Křížovnické nebo v opačném směru na náměstí Malostranské. Sejde-li po schodech z mostu, ocitne se na 

náměstí „Na Kampě“, jehož prostředí bylo novými úpravami výrazně zlepšeno. Byly kompletně 

obnoveny stávajících komunikace i chodníky. Dožívající zeleň nahradila nová výsadba a mezi stromy 

byly umístěny lavičky pro odpočinek chodců. Úprava byla dokončena v roce 2005. 

 

Úprava ulic a uliček 
 

Oprava Štěpánské ulice – rekonstrukce povrchů a zklidnění 
Investor: Hlavní město. Praha  

Projektant: SUDOP Praha a.s. 

 

Počátkem března 2016 zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy kompletní rekonstrukci 

Štěpánské ulice v úseku od Václavského náměstí k ulici Žitná. Celý rekonstruovaný úsek v délce 490m 

je rozdělen do čtyř etap, které budou  realizovány po polovinách z důvodu zachování průjezdu. Jedná se 

o opravu konstrukce chodníků a výměnu povrchu, který bude z kamenné mozaiky, dále budou upravena 

parkovací stání (příčné stání - kamenná dlažba, podélné stání - živice) a jízdní pruh bude proveden 

rovněž z živice. V trase jsou navrženy tři stavební zpomalovací prahy, součástí rekonstrukce jsou 

přeložky inženýrských sítí, úprava odvodnění, sadové úpravy a úprava svislého a vodorovného 

dopravního značení.  Po dokončení opravy prvního úseku Václavské náměstí – V Jámě proběhly 

stavební práce v horní části ulice s předpokládaným termínem dokončení v květnu 2017. Práce byly 

ukončeny v listopadu (zimním období) a budou opět obnoveny na jaře 2017. 

 

                
 

Oprava křižovatky Dušní - U Milosrdných - rekonstrukce povrchů, bezpečná cesta do škol 
Investor: MČ Praha  1  

Projektant: sinpps s.r.o. 

 

V rámci akce „Bezpečná cesta do škol" byla v roce 2016 upravena křižovatka a přilehlé chodníky před 

ZŠ Curie. Jedná se o ulici Dušní a U Milosrdných. V upravovaných plochách byl odfrézován stávající 

živičný povrch v tl. cca 40 mm. Po provedení spojovacího postřiku a vyrovnávce profilu byla položena 

nová vrstva asfaltového betonu. Nájezdové rampy jsou navrženy šikmé, dlážděné drobnou dlažbou.  

Převýšení plochy křižovatky je cca 100 mm. Stávající mozaikové chodníky byly předlážděny a byly v 

nich vyznačeny nové varovné a signální pásy. Nový úsek chodníku a vysazené mysy byly vydlážděny 

novou mozaikovou dlažbou. 

 

Vzhledem k tomu, že uvedená lokalita se nachází v památkově chráněném území, byly při stavbě použity 

historické pražské materiály. Zpevněné plochy byly dlážděny tradičními materiály, kterými jsou řezaná 

mozaiková dlažba (chodníky), velká či drobná žulová dlažba (vozovka). Původní materiály vyjmuté ze 

stávající konstrukce byly vytříděny a v co největší možné míře znovu použity (obrubníky, dlažba). 

Varovné a signální pásy pro nevidomé byly provedeny ze speciální dlažby COMING, lemované 

broušenými hladkými deskami šířky min.250mm. Před školou byl  vysazen strom do kruhového rabátka 

s litinovou mříží v nově vytvořeném chodníkovém mysu. 

 

             
 

Oprava ulice Karoliny Světlé – rekonstrukce povrchů a zklidnění 
Investor: MČ Praha  1 + Hlavní město Praha 

Projektant: Sinpps s r.o., Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Oprava ulice Karoliny Světlé je jednou z etap postupné obnovy Betlémské a Anenské čtvrti. Opravu 

vozovek provádí TSK Praha a.s.  a opravu chodníků MČ Praha 1. Na vozovce budou v místech křížení 

ulic provedeny úpravy výšky vozovky, v rámci chodníků budou opraveny a doplněny tradiční vzory 

mozaikových dlažeb, opraveny povrchy vjezdů do objektů, chodníkové obruby a provedena výšková 

úprava poklopů inženýrských sítí. Investiční akce je rozdělena na etapu Národní – Konviktská, jejíž 

dokončení je plánováno do konce roku 2016. Rekonstrukce úseku od křižovatky s Konviktskou ke 

Smetanovu nábřeží jako druhá etapa naváže po zimní technologické přestávce.  

 

       
 

Ulice Melantrichova - zklidnění ulice 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Úprava ulice navazuje na již realizované úpravy části Havelské a zejména na programovou snahu MČ P1 

dále zklidňovat veřejný prostor s intenzivním podílem pěší dopravy. Ulice Melantrichova je významná 

pěší spojnice Václavského a Staroměstského náměstí, s dochovaným středověkým půdorysem a slohově 

významnými historickými objekty. Vrcholem barvitosti jsou průhledy na staroměstskou radnickou věž. 

Navržené úpravy směřují především k rozšíření chodníku na východní straně ulice, čímž dojde k redukci 

parkovacích stání, s výjimkou 2 krátkodobých stání pro zásobování. Oddělení vozovky bude na této 

straně provedeno litinovými patníky, přičemž na úrovni vstupu z Havelského trhu je navržen mobilní 

patník umožňující vjezd pouze autorizovaným vozidlům. Novým prvkem je podpoření centrality 

prostoru před domem U pěti korun v ohybu ulice, tak aby se vytvořil dojem místa pro krátké zastavení 
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v jinak dominantně tranzitním prostoru. Půdorysná nepravidelnost spojená s rozšířením uličního profilu 

umožnila v minulosti umístění solitérního stromu, který je vsazen do nádoby na chodníku. Realizace 

úpravy ulice proběhla v roce 2014-2015. 

 

     
  

Rehabilitace ulic Jungmannova, Vladislavova, Charvátova a Purkyňova – 1. etapa 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák, Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Ing. I. Čermák 

 

Výstavba polyfunkčního objektu Quadrio je nepochybně impulsem k nápravě dlouhodobě 

nevyhovujícího stavu přilehlých veřejných prostor, které se současně nacházejí v mimořádně významné 

poloze centra města. V současné době velké množství parkujících vozidel vizuálně degraduje kvalitu 

uličního interiéru, povrchy chodníků jsou často jen živičné a zanedbané, zcela absentují místa pro 

odpočinek a nedostatečný je i rozsah zeleně. Cílem záměru je zvýšit kvalitu nejen v okolí a v návaznosti 

na úpravy veřejných prostor investora projektu Quadrio, ale v dalších etapách i v celé Vladislavově a 

Jungmannově ulici, kde by se úpravy uličního interiéru měly potkat se zamýšlenou rehabilitací 

posledního úseku Národní třídy (Spálená – Jungmannova). Specifickým úkolem je povýšení kvality dnes 

slepé části Purkyňovy ulice, kde se plánuje znovuobnovení průchodu po rekonstrukci objektu č.p. 30 do 

Jungmannovy ulice. V rámci 1. etapy jsou řešeny plochy v ulicích Vladislavova a Charvátova, včetně 

části ulice směrem k průchodu na Národní třídu. Výškové vyrovnání vozovky a doplnění solitérní zeleně 

spolu s náhradou živičných povrchů má za cíl zlepšit dnes zcela neestetické prostředí. Úpravy byly 

dokončeny spolu s otevřením polyfunkčního centra Quadrio veřejnosti na konci října 2014. 

 

       
 

Železná a Kamzíkova ulice - úprava povrchů a rekonstrukce vodovodních řadů 
Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy 

Projektant: Ing. E. Mohelnická (projekt), MCA ateliér spol. s r.o., Akad. arch. M. Houska (studie) 

 

Obě ulice byly na konci 20. století upraveny jako pěší zóna, ale odpovídající úpravy dlažeb byly 

provedeny pouze v úseku mezi ulicí Rytířskou a Havelskou. Stav povrchů byl dlouhodobě neuspokojivý 

- poškozené živičné povrchy na vozovce a mozaikové dlažby na chodnících. Pro posílení komfortu pro 

pěší bylo přistoupeno k vyrovnání nivelety vozovky ulice Železná a stávajících chodníků. Vozovky obou 

ulic a vjezdy do domů byly vydlážděny velkou žulovou dlažbou. Chodníky byly předlážděny 

chodníkovou mozaikou v pražských vzorech odsouhlasených orgánem státní památkové péče. 

Rekonstrukce proběhla v rámci rozpočtu TSK podle architektonických studií MČ Praha 1 od ing. ach. 

Pavly Melkové (Železná, 2010) a ak. arch. Marka Housky (Kamzíkova, 2005). Realizace rekonstrukce 

povrchů obou ulic byla provedena v roce 2013 v návaznosti na rekonstrukci vodovodních řadů. 

     
 

Zklidnění ulic Soukenická a Truhlářská a výsadba zeleně 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Předmětem úprav bylo dopravní zklidnění ulic Truhlářská a Soukenická v Petrské čtvrti. Pokračování již 

v minulosti započatých úprav navázalo v podobném duchu – poměrně dlouhé až monotónní ulice byly 

oživeny v rozšířených (poregulačních) prostorech novou pobytovou plochou v jedné úrovni s vozovkou, 

se zelení a možností posezení. V ulici Soukenická bylo dále vybudováno nové veřejné osvětlení (14 

replik), vysazeny 4 okrasné třešně a provedeny nové povrchy komunikací a předlažba chodníku v trase 

nového veřejného osvětlení. V ulici Truhlářská byly kromě dvou krátkých úseků předlážděny chodníky 

po obou stranách ulice. Vozovky a vjezdy byly dlážděny z velkých žulových kostek, chodníky 

z mozaikové dlažby. Odvodnění bylo provedeno do stávajících vpustí, u kterých byla řešena pouze 

výšková úprava. Vysazeno bylo celkem 5 listnatých stromů a 16 nových replik osvětlení. Realizováno 

v roce 2013. 

 

     
 

Malé náměstí - Perštýn 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Západní část Starého města je tvořena kompaktní středověkou uliční strukturou. Prostory se vyznačují 

úzkými a křivolakými ulicemi s mnoha prostorovými nepravidelnostmi a jsou zatíženy silným pěším 

provozem. Úpravou - reorganizací, byly vytvořeny lepší podmínky pro pěší, resp. zvětšením ploch 

chodníků v místech, kde to prostorové podmínky umožnily. Byl zde sjednocen charakter dlažeb a 

v nejexponovanějších místech byl vyrovnán profil ulic do jedné výškové úrovně. Došlo také k vytvoření 

míst krátkodobého odpočinutí. Vznikla tak nová místa s lavičkami a nově vysazenými stromy. Jedno při 

vyústění Bartolomějské ulice do Perštýna. Zcela nově je pojednaný prostor v ulici Jilské, jižně od kostela 

sv. Jiljí. V jeho prostoru byly umístěny dvě lavičky a vysazeny dva stromy. Kvalitu prostředí má zlepšit i 

umístění pítka. Realizováno v roce 2011-2012. 
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Úprava a otevření Zlaté ulice – 2. etapa 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. ak. arch. Hana Zachová 

Cílem návrhu bylo obnovit v posledních letech uzavřenou ulici - pěší spojku, ve frekventované části 

Starého Města. Hlavní snahou bylo vytvořit střízlivé neokázalé řešení, které nenaruší původní charakter 

komorního dvorního prostoru - s maximálním využitím dochovaných materiálů a novým historizujícím 

osvětlením. 

Bylo zvoleno řešení regulovaného vstupu (noční uzavírání) a omezeného vjezdu (místní obyvatelé) bez 

možnosti parkování. Během rekonstrukce byla zachována veškerá původní zeleň, repasovány a doplněny 

historické prvky (mříže, odrazníky aj.) a prostor byl nově předlážděn. Ohradní zeď byla doplněna 

konstrukcí pro popínavé rostliny. V roce 2010 byla dokončena i druhá etapa od ulice Liliová směrem 

k Anenskému náměstí. Byly zde opraveny dlažby i ohradní zeď, instalováno nové veřejné osvětlení 

včetně slavnostního nasvícení kostela sv. Vavřince. Podobně jako první část je i tato pěší spojka na noc 

uzamykána. 

 

Rekonstrukce Myslíkovy ulice 
Investor: DP hl. m. Prahy, a.s., TSK hl.m. Prahy, PVS a.s. a PPD a.s. 

 

V rámci komplexní rekonstrukce Myslíkovy ulice v roce 2010 došlo k souběhu investic více subjektů. 

Dopravní podnik hl.m. Prahy provedl rekonstrukci tramvajové trati, majitelé sítí rekonstrukci 

kanalizačních řadů a STL plynovodu a konečně TSK hl.m. Prahy úpravu povrchů komunikací na základě 

upravené studie MČ Praha 1. 

 

Rehabilitace ulice V Kotcích 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. P. Melková 

 

Původní Kotce, založené roku 1362, se táhly od západního průčelí kostela sv. Havla až k Uhelnému trhu. 

Kotce byly tvořeny dvěma řadami krámků, mezi kterými probíhala chodba, původně zastřešená a 

osvětlovaná okny v převýšené části. Z ní se vcházelo do vlastních krámců. Střecha dlouhé chodby 

větších Kotců byla stržena roku 1795 a vznikla zde ulička V Kotcích.  

Před rekonstrukcí byla ulice využívána spíše jako druhořadý městský prostor, což bylo dáno jednak 

stavem parteru, jednak funkční náplní využití parteru. Povrch a členění ulice zůstaly ve stavu z doby, kdy 

byla ulice běžně průjezdná, tj. vozovka – asfalt, chodník - pražská mozaika. Zákaz vjezdu vozidel a 

charakter obytné ulice byl provizorně vyznačen betonovými květníky. Jediným funkčním využitím ulice 

bylo umístění prodejních stánků vesměs se zabývajících prodejem suvenýrů.  

Cílem rekonstrukce je rehabilitovat povrchy a mobiliář ulice a nabídnout majitelům či nájemcům domů 

rozvinout kvalitativně vyšší služby i do parteru ulice. Realizováno v roce 2007. 

 

 

 

 

Zklidnění Dlouhé ulice 
Investor: Městská část Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, CASUA, s.r.o. - Ing. arch. O. Haman 
 

Západní úsek Dlouhé ulice procházející historickou obytnou zástavbou Starého Města, byl značně 

zatížen automobilovým provozem. V rámci dopravních úprav byl upraven režim parkování a 

prostřednictvím zakomponování příčných prahů různé šíře a zvýšeného prostoru křižovatky s ulicí 

Rámovou vzrostl přirozený odpor lokality vůči průjezdní automobilové dopravě. Úprava byla dokončena 

v roce 2005. 

 

Úpravy Rytířské ulice 
Investor: MČ Praha 1, TSK 

Projektant: Ing. Jitka Malá 
 

Rytířská ulice se nachází v těsné blízkosti pěší zóny na Václavském náměstí. Jedná se o komunikaci, kde 

je umožněno parkování na obou stranách, takže po úpravách dojde i ke snížení počtu parkovacích míst. 

Před Stavovským divadlem, které stojí v čele Rytířské ulice, byla vytvořena pěší zóna, oddělená od ulice 

stupni a sloupky. Rozšířené části chodníků obklopují parkovací zálivy a jsou nově osazeny stromy a 

lavičkami. Realizováno v roce 2005. 

 

Rekonstrukce a oprava tramvajových tratí či stanic metra 
 

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek, Praha 1 – Nové Město  

Investor: Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s. 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

Stanice metra Můstek byla poslední z přestupních stanic pražského metra, která neumožňovala 

bezbariérové cestování. V minulosti byla neúspěšně připravována varianta bezbariérového zpřístupnění 

v místě bývalého OD Diamant. Vzhledem k nalezení jednoduššího technického řešení s příznivějšími 

investičními náklady byla příprava tohoto bezbariérového přístupu obnovena. Po prověření řady 

možností umístění povrchového kiosku byla kladně projednána varianta s umístěním na Václavském 

náměstí před Adamovou lékárnou. Odtud povedou dva osobní výtahy nosnosti 1000 kg do přestupní 

chodby 23 m pod povrchem a z ní další osobní výtah spojující přestupní chodbu s nástupišti tras metra A 

a B. Realizace byla zahájena v 09/2014. Stavba probíhala v lokalitě s historickými inženýrskými sítěmi 

ve špatném technickém stavu, což se promítlo i do prodloužení termínu realizace. 

Slavnostní zprovoznění výtahů se uskutečnilo 1. 3. 2016. Zprovozněním bezbariérového zpřístupnění 

stanice metra Můstek A/B je tak  bezbariérově přístupný celý přestupní trojúhelník stanic metra Florenc, 

Muzeum a Můstek, což výrazně usnadní a časově zkrátí používání MHD cestujícím s omezenou 

možností pohybu. 
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Rekonstrukce stanice metra Národní třída 
Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

Rekonstrukce stanice metra B - Národní třída, která patří mezi nejvýznamnější dopravní uzly 

v metropoli, byla zahájena 10. července 2012 a dokončena 27.6. 2014. Stanici metra přibyl nový výstup 

do centra Quadrio, který bude zprovozněn po otevření obchodního a kancelářského komplexu, 

plánovaném na letošní podzim. Přestavěn byl přístup na nástupiště, stanice byla vybavena novými 

technologiemi a celkově bylo zrekonstruováno také technologické zázemí (rozvody vody a elektřiny, 

kabeláž, odvodňovací systém), jež je klíčové pro provoz a údržbu stanice. Stanice je umístěna 

pod hladinou spodní vody, její nové provedení by  mělo bezpečně ochránit obklady na desítky let. 

Nejvýraznější změnu představuje nové řešení přístupu na nástupiště se související výměnou eskalátorů. 

Původní povrchový vestibul byl zrušen a jednolitý úsek dlouhých eskalátorů byl rozdělen na dvě části. 

První trojice pohyblivých schodů nyní cestující dopraví z nástupiště do nově vybudovaného vestibulu 

v druhém podzemním podlaží budovaného obchodního centra. Z něj míří druhá trojice eskalátorů 

na povrch – ústí na roh ulic Purkyňova a Spálená. Zároveň byly ve stanici zachovány dvě dvojice 

bezbariérových výtahů, vybudované již v letech 2010 –2011, které vedou z nástupiště do přestupní 

chodby a odtud do blízkosti tramvajové zastávky Lazarská. 

 

Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská-Vodičkova-Jindřišská a realizace bezbariérových úprav 
Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, MČ Praha 1 (úpravy okolí zast. Vodičkova 

směr centrum) 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy v návaznosti na znovuotevření stanice metra B - Národní třída zároveň 

dokončil zhruba dvouměsíční rekonstrukci navazující tramvajové trati v úseku křiž. Spálená/Lazarská –

 křiž. Jindřišská/Senovážné náměstí. Konstrukce tramvajové trati byla provedena systémem „pevné 

jízdní dráhy“, tj. na betonové desce s živičným povrchem a všemi prvky tlumení hluku a vibrací. Vlastní 

těleso tramvajové tratě je od zemní pláně odděleno pryžovou rohoží a stejně tak kolejnice jsou obaleny 

gumou. K vyššímu komfortu jízdních poměrů přispěje i zlepšení směrových úprav vedení tramvajové 

trati. 

 

Nad rámec rekonstrukce realizovala MČ Praha 1 bezbariérový zastávkový mys v zastávce Vodičkova 

ve směru k Václavskému náměstí. Vlastní stavbu zastávkových mysů zajišťovala TSK, tramvajovou trať 

pak vlastními kapacitami DPP. DPP využil výluky tramvajového provozu a provedl výměnu kolejnic  

ve Vodičkově ulici mezi Václavským náměstím a Palackého ulicí v délce cca 230 m s povrchem 

ze žulové dlažby a dále výměnu části kolejové konstrukce na Senovážném náměstí. Realizováno v roce 

2014. 

 

      
 

 

 

Kaple, sochy, pomníky a pamětní desky 
 

Pamětní deska Antonína Dvořáka,  farní chrám  sv. Petra, Biskupská ulice, Praha 1 – Nové Město 
Investor: Sbor MáTa - Praha 8 

 

Farní chrám svatého Petra na Poříčí zdobí od 17.11.2016 nová pamětní deska. 

Je umístěna u jeho vchodu a upozorňuje na svatbu, kterou zde 17.11.1873 měli Anna Čermáková a 

hudební skladatel Antonín Dvořák. Datum své svatby si novomanželé nejspíš nezvolili náhodně, protože 

ve stejný den, ovšem  v roce 1840, si Dvořákův otec František vzal skladatelovu matku Annu, rozenou 

Zdeňkovou. 

 

          
 

Památník Jana Palacha, Alšovo nábřeží, Praha 1 – Staré Město 
Investor: hl.m. Praha 

 

Úprava jižního staroměstského předpolí Mánesova mostu byla realizována za účelem rehabilitace a 

vytvořeni důstojného zázemí pro plánované umístění památníku Jana Palacha – Domu syna a Domu 

matky od amerického sochaře českého původu Johna Heyduka. Umístěni soch bylo investicí hl.m. Prahy. 

Jsou osazeny do volné, zpevněné mlatové plochy, tak aby bylo možné mezi objekty volně procházet a 

pozorovat je z těsné blízkosti i z dálky. Objekty by měly působit jako „postavy“, které vstoupily do 

stávajícího místa. Součástí sousoší je deska s básní. Slavnostní odhalení soch proběhlo v lednu 2016. 

 

     
 

Pomník M. Horákové ve Sněmovní ulici, Praha 1 – Malá Strana 
Investor: nadační fond Stráský 

 

Nadační fond Stránský vyhlásil 27. června 2014 architektonicko-výtvarnou soutěž o návrh sochy JUDr. 

Milady Horákové. Vítězný návrh akad. sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála 

Milada Horáková u soudu, s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek.  Vítěz byl vyhlášen symbolicky dne 

17. listopadu 2014.  Pomník bojovnice proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu stojí v 
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parčíku na konci Sněmovní ulice na tzv. Pětikostelním náměstí. Místo pro sochu Milady Horákové bylo 

vybráno na základě důkladného projednání soutěžní poroty se širokou a profesionální reprezentací všech 

patřičných místních organizací a dotčených orgánů.  Pomník dr. Milady Horákové byl slavnostně 

odhalen 16. listopadu 2015, den před zahájením oslav znovunabyté svobody.  

 

             
 

Oprava kaple sv. Barbory v Loretánské ulici 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Pracom s r.o. 

 

Viz. kap. A.4  

 

Oprava kaple sv. Eliáše ve Vojanových sadech 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. Šticha 

 

Viz. kap. A.4 

 

Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vojanových  sadech 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Plán Plus spol. s r.o., Ing. M. Ehrenthal 

Viz. kap. A.4 

 

Pomník čs. letcům v Anglii 
Investor: formou sbírky mezi britskými občany žijícími v ČR 

Autor: C. Spofforth 

 

Dne 17.6.2014 byl v parku na Klárově odhalen pomník na počest českých a slovenských vojáků, kteří se 

proslavili v bitvě o Británii a přispěli k celkovému vítězství spojeneckých sil ve druhé světové válce. 

Památník československým letcům, kteří za války působili v Královském letectvu a proslavili se v bitvě  

o Británii, tvoří dvoumetrový okřídlený lev, dar britské komunity v Čechách, jež na jeho vytvoření 

shromáždila tři miliony korun. Jeho autorem je britský sochař C. Spofforth a do bronzu ho odlila 

umělecká slévárna v Horní Kalné v Podkrkonoší. Lev je umístěn na betonovém podstavci pokrytém 

českou žulou. Kruhový podstavec při pohledu shora vypadá jako znak českého vojenského letectva a 

oplátování a nýtování na jeho boku má napodobovat plášť letadla. 

 

Lavička V. Havla na Maltézském náměstí 
Investor: Hlavní město Praha 

Autor: B. Šípek 

 

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená 

kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým 

projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem 

Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu, koordinovaného a zaštiťovaného Knihovnou Václava Havla, 

je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – 

míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. První 

Lavička Václava Havla na území České republiky byla umístěna na Maltézském náměstí v Praze dne 1. 

května 2014, v den 10. výročí vstupu ČR do EU. V červnu 2014 následovala další v kampusu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. V zahraničí byly dosud instalovány lavičky ve Washingtonu (2. 10. 

2013), Dublinu (10. 12. 2013) a Barceloně (15. 2. 2014). 

Kromě lavičky se již v roce 2012 složilo celkem 258 českých a slovenských krajanů z USA na vytvoření 

pamětní desky na počest Václava Havla, která je umístěna do Chodníku svobody u památníku 

amerického prezidenta Woodrowa Wilsona před Hlavním nádražím.  

 

Pomník T. W. Wilsona ve Vrchlického sadech 
Investor: formou sbírky pod patronací společnosti Američtí přátelé ČR 

Autor: V. Frýdecký a kol. 

 

V říjnu 2011 byla ve Vrchlického sadech před Hlavním (Wilsonovým) nádražím odhalena kopie sochy 

Thomase Woodrowa Wilsona (americký prezident 1913-1921), kterou zničili v roce 1941 nacisté. V roce 

1928 ji pro Prahu vytvořil významný americký sochař českého původu Albín Polášek. Do nové sochy 

byl navíc uložen bronzový tubus s pamětními dokumenty mapující historii pomníku i proces jeho 

znovuobnovení. S myšlenkou vytvořit kopii 3,5 metru vysoké bronzové sochy přišla společnost Američtí 

přátelé České republiky, jež také zajistila potřebné finance. Sochu vytvořil tým V. Frýdeckého, M. 

Blažka a D. Talavery, na definitivním umístění se podílel architektonický ateliér Hulec a Špička, neboť 

na původním místě stojí od 70. let 20. století nová odbavovací hala. 

 

Pomník II. odboji na Klárově 
Investor: Městská část Praha 1 

Autor: prof. ak. soch. Vladimír Preclík, prof Ing.arch. Ivan Ruller, parkové úpravy Ing. Zdeněk Sendler 

 

První soutěž na ztvárnění pomníku II. odboji na Klárově byla vypsána v roce 2003, ale neobjevil se 

žádný akceptovatelný návrh. V dalším postupu bylo porotou vybráno a osloveno pět sochařů, kteří zaslali 

v roce 2004 své návrhy. Po jejich náročném posuzování se MČ P1 a Český svaz bojovníků za svobodu 

přiklonili k realizaci návrhu V. Preclíka, který stylizuje své dílo do podoby rozevlátého 

československého praporu. Základní kámen nového pomníku byl slavnostně položen během květnového 

60. výročí konce 2. sv. války. Slavnostně odhalen byl pomník dne 25.5.2006. 

 

Pomník Karlu Hašlerovi 

Investor: Občanské sdružení Písničkář 

Autor: ak. soch. Stanislav Hanzík, ing. arch. Pavel Kupka 

 

Dne 31.10.2009 byl na opěrné zdi Svatováclavské vinice v horní části Starých zámeckých schodů 

odhalen pomník Karlu Hašlerovi. Tento zpěvák, spisovatel, herec, režisér a autor řady legendárních 

skladeb, se narodil 31.10.1879 na Zlíchově. Jeho písně zlidověly a to nejen pro výrazný patriotický 

obsah a lásku k Praze, ale také kvůli krásným melodiím. Zemřel v prosinci 1941 na následky mučení 

v koncentračním táboře Mauthausen. 

 

Deska hokejistům 
Investor: Městská část Praha 1 

Autor: Jaroslav Zahrádka 

 

Jako upomínka na události roku 1950, kdy byla uvězněna prakticky celá naše hokejová reprezentace, 

byla odhalena roku 2009 pamětní deska na domě, kdy byla kdysi hospoda „U Herclíků“, ve které došlo 

k zatčení hokejistů. 
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Příloha C. 2.  

Závady životního prostředí 

 

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.  

Příloha C. 3.  

Technická infrastruktura 

 

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

kolektorové sítě. Jsou dokončeny protipovodňové zábrany. 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MČ P1 

Příloha D. 1.  

Počet stálých obyvatel na území MČ P1 má setrvale klesající tendenci. V posledních letech je ale 

zřetelný trend nárůstu přechodně bydlících (i na delší dobu), kteří nejsou trvale hlášeni a proto nejsou 

zachyceni ve statistikách.  

 

Důvodem úbytku obyvatel je částečně změna využití objektů následující po restitucích a také zvýšení 

standardu bydlení. Významně se zvětšila podlahová plocha v poměru na jednoho obyvatele. 

MČ P1 trvale brání úbytku obyvatel nabídkou volných půdních prostor k výstavbě bytů a negativním 

postojem ke změnám využití domů na nebytové účely. 

 

Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MČ Praha 1………………………………..31 223 (31.12.2006) 

Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MČ Praha 1…………………………….….29 614 (30.6.2016) 

Příloha D. 2.  

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: 

Staroměstská radnice:   Po - Ne: 9:00 - 19:00 hod. 

Rytířská 12:  Po - Ne: 9:00 - 19:00 hod. 

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

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 

 

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. 

Příloha D. 3.  

Památky zpřístupněné veřejnosti na území MČ Praha 1 v roce 2016. 

 

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

Příloha D. 4.  

Charakteristika občanského vybavení na území MČ Praha 1. 

 

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

Příloha D. 5. 

Úroveň propagace Programu regenerace MPR městské části Praha 1. 

 

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/. 

 

 

http://www.praha1.cz/cps/uzemni-rozvoj-a-investice-program-regenerace.html
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E. Společenský život 

Příloha E. 1. 

Seznam místních občanských sdružení, nadací a spolků: 

 

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 Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 

 

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 

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 

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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Občanské sdružení JEDNOTA družstevních záložen ČR, Praha 1 

Občanské sdružení Královská cesta, Praha 1, Karlova 9 

Občanské sdružení Lungta., Praha 1, Dlouhá 2 

Občanské sdružení Rozkoš bez rizika, Praha 1, Bolzanova 1 

Občanské sdružení Sdružení Makropulos, Praha 1, Michalská 429 

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

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

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

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

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

Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů, Praha 1, Štěpánská 28 

Omezení automobilové dopravy v centru, Praha 1, Kozí 9 

Platan, Praha 1, Hybernská 7 

PRO EUROPA - občanské sdružení, Praha 1, Černá 6 

Rotary klub Prague International, Praha 1, Keplerova 6 

ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU, Praha 1, Jindřišská 7 

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 NICHOLASE WINTONA, Praha 1, Maiselova 41/21 

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 

Příloha E. 2. 

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.  

 

Vybrané akce rozvíjející místní tradice, setkání občanů, trhy, soutěže a ankety: 

Přednáška „Město a jeho různé tváře – Křižovnické náměstí“, 30.11.2016 

Adventní zpívání na Betlémském náměstí, 24.11.2016 

Odhalení pamětní desky připomínající svatbu A. Dvořáka v chrámu sv. Petra na Poříčí, 17.11.2016 

Slavnostní odhalení přemístěné pamětní desky připomínající 17.listopad 1989,  Kaňkův palác, Národní 

třída, 16.11.2016 

Malostranský candrbál v Malostranské besedě, 12.11.2016 

Výstava Budoucnost i přítomnost Prahy 1,  7.11-16.11.2016 

Koncert na Žofíně na uctění památky Václava Havla, 5.11.2016 

Týden vědy a techniky, 7.11-13.11.2016 

Výstava fotografií Tona Stana, Malostranské nám. 27, 2.11.-26.11.2016 

Výstava „Karel IV. a současné mladé umění“ v Mladotově domě na Hradčanech  1.11.-13.11.2016  

Pohádkový Žofín pro všechny generace, 22.10.2016 

Svatováclavské duchovní zastavení, 27.9.2016 

Kouzelná Praha 1, 25.9.2016 

Den seniorů na Střeleckém ostrově, 23.9.2016 

Koncert pro projekt Šance, 20.9.2016 

Svatopetrské kování, 17.9.2016 

Koncert k poctě Josefa Suka, 12.9.2016 

Běžecký závod Birell Grand Prix Praha 2016,   10.9.2016 

Výstava fotografií Jakuba Ludvíka a obrazů Romany Schmittové, 5.9.2016 

Dny evropského dědictví,  3.-4.9.2016 

Spolkový jarmark,  1.9.2016 

Dětský den s Karlem IV., , 30.8.2016 

Letní hraní – malá přehlídka divadelních komedií V Divadle Ve dvorku, , 18.8.2016 

Hudební Petrské léto v parku Lannova, 23.8.2016 

Uctění památky Milady Horákové, 27.6.2016 

Sjezd České obce sokolské,  25.-26.6.2016 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb MČ Praha 1, 19.6.2016 

1. ročník nového konceptu výtvarného umění a designu PRAGUE NOW! – Clam-Gallasův palác,  od 4.-

10.6.2016 

Petřínský běh, 13.6.2016 

ČEZ Chess Trophy, 3.6.2016 

Hurá na Petřín!, 24.5.2016 

Den dětí v parku za Staroměstskou radnicí, 23.5.2016 

„Hrajeme si na Petříně“, Oslavy Mezinárodního dne dětí běžely naplno, 31.5.2016 

Den dětí v parku za Staroměstskou radnicí, 31.5.2016 

Turnaj v kopané Na Františku, 14.5.2016 

Poezie v Malostranské besedě, 11.5.2016 

 

Příloha E. 3. 

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 obce, kraje, nebo státu na obnově památkových objektů 
v roce 2016 

Příloha F. 1. 

Částka z rozpočtu MČ P1 věnovaná na obnovu památek v roce 2016. 

 

Na území MČ P1 byly z rozpočtu financovány granty na obnovu domovního fondu (24.91.mil.) a granty 

na ochranu kulturního dědictví (1,00 mil.), které získávají SVJ, PO, FO a církve. Opravy a údržbu 

vlastního majetku MČ P1 financuje především z rozpočtové položky bytové hospodářství.  

 

Celkem na území MČ P1 (pouze zapsaných památek) …30 akcí      28,139 mil. Kč  

Z toho na území PPR      …30 akcí           28,139 mil. Kč  

Z toho v jiném vlastnictví než obecním na území PPR …26 akcí       8,502 mil. Kč  (granty) 

 

Částka z rozpočtu MČ Praha 1 věnovaná na obnovu památek v toce 2016 činí 2,65 % z celkového 

rozpočtu MČ Praha 1 (UR výdaje 1 058 846 400,-Kč). 

Příloha F. 2. 

Příspěvky z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016: 

 

671 000,- Kč na akci: Restaurování malířské výzdoby dřevěného záklopového stropu v místnosti „A“ a 

restaurátorské práce na zajištění fragmentů malířské výzdoby v místnostech bytu ve 3.NP,  č.p. 510, 

Havelská 5, parc.č. 434, k.ú. Staré Město, Praha 1, R.č.Ú.s.  38590/1-270 

 

219 000,- Kč na akci: Sanace objektu  z hlediska vlhkosti – vnitřní a vnější opatření, č.p.203, Strahovská 

ulice, parc.č.289, k.ú. Hradčany, Praha 1, R.č.Ú.s.  39795/1-1030 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2016, která byla 

součástí Anketního dotazníku na rok 2016 je uvedena v příloze č. 1. 

 

Příloha F. 3. 

Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) 

 

Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2016: 

Na základě usnesení Rady HMP č. 821 ze dne 12.4.2016 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/99  ze dne 

28. 4. 2016 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově významných 

staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a 

náboženských společností v celkové výši cca 53 600 000 Kč. 

 
 Zdroj: MHMP                                 

Koncepční příprava regenerace 

Příloha G. 1.  

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.  

Příloha G. 2. 

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. 

Příloha G. 3. 

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. 

 

Příloha G. 4. 

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.  

Příloha G. 5. 

Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR Městské části Praha 1. 

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. 

 

 

 

 

http://pamatky.praha.eu/public/c2/67/e9/1848053_484382_Usneseni_Rady_HMP___PDF_eBook_Usneseni_c._1116__VEREJNY_.pdf
http://pamatky.praha.eu/public/da/27/68/1848036_484321_Usneseni_Zastupitelstva_HMP___PDF_eBook_Usneseni_c._39_23__VEREJNY_.pdf
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H. Závěrečný komentář 

 

Finanční podpora obnovy nemovitých kulturních památek z PR na území MČ P1 započala v roce 1996. 

V 90. letech, kdy byly v rámci Programu alokovány enormní prostředky, byla opravena řada budov, 

které by jinak na svoje znovuzrození čekaly celá léta, jako například dům na nároží Havelské a Uhelného 

trhu, nebo bývalá kavárna „Monmartre“ v Řetězové ulici. Postupně však rozpočtové prostředky ubývaly, 

snížil se počet recipientů a příjem se omezil v podstatě jen na církevní objekty. Novým impulsem pro 

opětovnou snahu zařadit do programu památkové objekty ve správě MČ P1 byla aktualizace Programu 

regenerace MČ P1 v roce 2012 a následně státním Programem postupně prošly nebo procházejí objekty 

jako: dům U Kutovců v Havelské ulici, kaple sv. Barbory v Loretánské ulici nebo palác Thurn-Taxisův 

v Letenské ulici. V období 1996-2015 bylo pro památkové objekty na území MČ Praha 1 z prostředků 

státní podpory Programu poskytnuto celkem 48,19 mil. Kč, z toho 24,6 mil. Kč (cca 50%) na objekty ve 

svěřené správě MČ P1. V roce 2015 byla za přispění  Programu zrestaurována kašna Alegorie Vltavy 

(zvaná Terezka) na Mariánském náměstí a novorenesanční fasáda činžovního domu Karoliny Světlé 17.  

Příspěvky z rozpočtu MK ČR v rámci Programu dosáhly v roce 2015 výše 1,765 mil. Kč. Zároveň byla 

v tomto roce pořízena další aktualizace Programu  regenerace MČ Praha 1 na období  2016-2026. 

 

Od roku 1997 se začaly pod hlavičkou Programu regenerace zpracovávat 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. Prvotním 

impulzem byl neutěšený stav mnoha ulic, kde se střetávali enormní nároky na dopravu, turistické využití 

a zároveň se nacházejí v centrech obytných enkláv. Ve snaze preferovat uživatele - chodce, byly 

formulovány jednoduché principy, na jejichž základě jsou realizovány úpravy až do dnešní doby. 

Především byly racionalizovány nároky na dopravu, ať již v pohybu - byly zužovány jízdní pruhy a 

rozšiřovány chodníky, nebo v klidu - i za cenu jisté redukce parkování. Vždy byla součástí návrhu 

výsadba zeleně, osazení laviček, pítek a kašen. 

 

Nová estetika veřejných prostranství má také zpětný vliv na zvyšování kvality domovních parterů a 

úrovně služeb v nich působících. Jednoznačně pozitivní vliv se projevil záhy po realizaci např. v ulici 

Dlouhé nebo na Petrském náměstí.  

 

Navrhované změny jsou systematické, studiemi jsou pokryty všechny obytné enklávy - Anenská, 

Petrská, Havelské město. Aktuálně  v dubnu  roku 2016 byla nově vypracována studie veřejného 

prostoru Anenského trojúhelníku . Dalším příkladem  je studie na úpravy parku v Cihelné ulici z května 

roku 2016. Součástí programu je také systematická rehabilitace zelených ploch, která počala na náměstí 

na Kampě a pokračuje přes drobná zákoutí se stromy po velké parkové plochy, jako např. park na 

nábřeží L. Svobody zvaný dnes „Novomlýnská nebo Lannova“.  

 

V letech 2011- 2016 bylo na rehabilitaci veřejných prostranství na území MČ P1 uvolněno z rozpočtu 

MČ P1 zhruba 163 mil. Kč, hlavní město Praha přispělo navíc formou účelové dotace částkou 27 mil. Kč 

a z fondů EU bylo vyčerpáno 2,2mil. Kč. V roce 2015 byla realizována rekultivace zahrady V Jirchářích 

za 2,5 mil. Kč a úprava Alšova nábřeží za 7,1 mil. Kč. V říjnu letošního roku byla úspěšně dokončena 

např. oprava chodníků v ulicích Bílkově, Kozí, U Milosrdných a Vězenské za 6,8 mil. Kč. Dále byla v 

 roce 2016 započata ve spolupráci s TSK  a.s. oprava ulice Karoliny Světlé, první etapa- úsek Národní – 

Konviktská. Druhá etapa od křižovatky s Konviktskou po Smetanovo nábřeží je plánována v průběhu 

roku 2017. 

 

Na území MČ Praha 1 finanční prostředky na obnovu památek pocházejí buď primárně z rozpočtů jejich 

vlastníků, nebo z kombinace s granty hl.m. Prahy, doplňkově funguje státní podpora Ministerstva kultury 

ČR. Z pohledu objektů, které památkami nejsou, hraje významnou roli grantový program MČ P1 na 

obnovu domovního fondu, z něhož bylo v roce 2016 rozděleno 24,9 milionu Kč. Kolem 90% úspěšných 

grantů bylo podáno zástupci objektů s vlastnickou strukturou SVJ, zbylých 10% vlastníky ve formě 

fyzické osoby nebo kombinace více vlastníků. Doplňkovou roli pro majitele všech objektů s drobnými 

památkově významnými prvky má grant MČ P1 na ochranu kulturního dědictví, kde bylo v roce 2016 

rozděleno celkem 1,1 mil. Kč. Způsob získávání prostředků na obnovu nemovitého fondu formou 

veřejných sbírek nebo sponzorských darů není příliš rozšířen, znám je případ z rekonstrukce 

Malostranské besedy v roce 2009, kde byly formou veřejné sbírky získány prostředky k odlití a instalaci 

obecního zvonu. 

 

Jak bylo již řečeno, po roce 1989 došlo k masivní obměně a rehabilitaci nemovitého fondu, tj. 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. Patří sem i zátěž Pražské památkové rezervace reklamou 

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. 

 

Závěrem lze konstatovat, že mezi největší úspěchy Městské části Praha 1 v posledních letech patří 

rekonstrukce významných památkových objektů, které se znovu a úspěšně zapojují do života městské 

části. Ať už se jedná o novou akademicko-vzdělávací funkci Thurn-Taxisovského paláce na Malé Straně 

(2014-2015) nebo kulturně-vzdělávací funkci významného památkového objektu pražské Kampy, 

známého jako Werichova vila (2015-2016). V obou případech jde o památky, které byly dlouhodobě 

nevyužívané, a jejich technický stav postupně degradoval. 

 

Dále Městská část Praha 1 v roce 2016 věnovala velkou pozornost jak menším opravám významných 

historických objektů (např. oprava venkovní terasy společenského domu Žofín), tak  i rehabilitacím 

drobných staveb (např. sanace vlhkého zdiva kaple sv. Terezie v rámci postupného restaurování a oprav 

sakrálních objektů ve Vojanových sadech) . V reakci na významné objevy památkově cenných 

renesančních konstrukcí a dalšího dřevěného malovaného raně barokního stropu, které se uskutečnily v  

domě „U Kutovců“, č.p. 510  v Havelské ulici 5,  městská část aktualizovala svůj původní stavební 

program. Nalezené historické kamenné prvky i barokní strop nechala v roce 2016 restaurovat a citlivě je 

prezentovala v nově zrekonstruovaném bytě ve 3.NP objektu.  

 

Nadále v roce 2016 podporujeme i soukromé vlastníky památkových objektů v jejich snaze o opravy a 

zachování kulturního dědictví. Pro majitele bytů a domů na území Prahy 1 nastavuje městská část, de 

facto jako jediná v Praze, významné dotační pobídky na obnovu domovního fondu na celém svém území. 

V rámci Programu regenerace MPR a MPZ městská část umožnila v roce 2016 čerpat prostředky 

z „Programu“ na objekt v soukromém vlastnictví tím, že přispěla formou dotace na sanace vlhkého zdiva 

domu „U Sluníčka“  ve Strahovské ulici č.p.203.  

 

  

 

 

 

 

Ing. Oldřich Lomecký 

    starosta MČ P1 
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Příloha č. 1  
 

Rekapitulace byla přílohou anketního dotazníku. 

 

 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: 

Poř. 

č.  
Kulturní památka (identifikace objektu) 

Akce obnovy 

(stručná charakteristika) 

Druh 

vlastník

a (FO, 

PO, 

církev, 

obec, 

kraj) 

Celkové 

náklady 

2016          

(v tis. 

Kč) 

včetně 

DPH 

Z toho 

náklady na 

"památkové" 

práce             

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Potřeba 

státní 

podpory          

(v tis. 

Kč) 

včetně 

DPH 

1 
Kaple sv. Terezie z Avily, 

parc.č. KN 136, Vojanovy sady, k.ú. Malá Strana, Praha 1 
Rekonstrukce kaple - sanace vlhkého zdiva obec 468 322 161 

2 
Dům U Kutovců, 

č.p.510, Havelská 5, parc.č. KN 434, k.ú. Staré město, Praha 1 

Restaurování malířské výzdoby dřevěného záklopového 

stropu a restaurátorské práce na zajištění fragmentů 

malířské výzdoby místností v bytě ve 3.NP domu 

obec 1 013 890 850 

3 
Městský dům, 

č.p. 407, Újezd 23, parc.č. KN 350, k.ú. Malá Strana, Praha 1 

Celková rekonstrukce střechy domu a oprava fasád, sanační 

práce a výměna oken 
obec 5 592 5 043 2 521 

4 
Černý dům, 

č.p.712, Dlouhá 32, parc.č. KN 722, k.ú. Staré Město, Praha 1 

Výměna krovu a stropu pod půdou, nová prejzová krytina, 

klempířské práce (práce budou provedeny v rámci půdní 

vestavby bytu) 

obec 3 220 3 220 1 600 

5 
Dům U Sluníčka (býv. stážní domek), 

č.p.203, Strahovská  ul., parc.č. KN 289, k.ú. Hradčany, Praha 1 
Sanace objektu z hlediska vlhkosti FO 3 286 3 168 1 584 

6 
Měšťanský dům (Wiehlův dům), 

č.p. 792, Václavské nám.34, 40, parc.č.KN 2064, k.ú. Nové Město, Praha 1 
Oprava střechy PO 1 285 1 206 603 

 
    

 
      

Akce obnovy připravované na rok 2016 celkem:  14 864 13 849 7 319 

 


