
Městská část Praha 1 leží na území Pražské památkové rezervace, 
která byla v roce 1992 zapsána do Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. U příležitosti oslav 100 let od vzniku Českoslo-
venska byla otevřena nově rekonstruovaná historická budova Ná-
rodního muzea. V uplynulých letech městská část realizovala mnoho 
rekonstrukcí a oprav nemovitých kulturních památek i památkově vý-
znamných objektů. V roce 2018 byl za podpory Programu regenera-
ce opraven bastion č. 8 v ulici Strahovská, Dlabačov na Hradčanech. 
Dále byla ve společenském domě Žofín provedena oprava terasy nad 
hlavním vstupem do paláce. Dokončena byla i oprava přízemí objek-
tu Tomášská 8 a 6 pro Klub seniorů na Malé Straně. Zajímavostí byla 
také oprava schodišťového prostoru a restaurování výmalby v domě 
U Šturmů, Skořepka 9, Staré Město nebo restaurování nalezeného 
basreliefu Panny Marie s Ježíškem při opravě uličního průčelí neoba-
rokního domu v Rámové 3. Dále bylo rekonstruováno Anenské ná-
městí na Starém Městě a opravena horní část Nerudovy ulice včetně 
sanace opěrné zdi a výklenku pro sochu Toiletty od Jana Štursy. 

MČ PRAHA 1

Život v PAMátkácH

ZáklAdní cHARAkteRistiky PRogRAMu RegeneRAce

Počet obyvatel města .....................................................1 304 773 obyvatel (celá Praha)
Z toho počet v MPR ..........................................................29 452 obyvatel (MČ Praha 1)
Rozloha MPR ........................................................................................................ 866 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPR ...................................... 1264 (MČ Praha 1)

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace 2018   
– celkem z toho:
– příspěvek z Programu .............................................................................. 2 375 000 Kč
– příspěvek města vlastníkům ................................................................................... 0 Kč
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) ....................................................0 Kč
Celkem .........................................................................................................2 375 000 Kč

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku z Programu  
regenerace (včetně infrastruktury, atd) od roku vzniku Programu 
..........................................................................................  293 344 101 Kč (1996–2018)
Přihlášení k Programu od roku ................................................................................. 1996

Příklady významných akcí: oprava bastionu č. 8 – I. etapa, Strahovská ul., Dlabačov,  
k. ú. Hradčany; oprava terasy společenského domu Žofín, Slovanský ostrov 8,  
k. ú. Nové Město; oprava přízemí objektu Tomášská 8 a 6, k. ú. Malá Strana;  
oprava schodišťového prostoru a restaurování výmalby v domě U Šturmů, Skořepka 9,  
k. ú. Staré Město; oprava uličního průčelí neobarokního domu Rámová 3,  
k. ú. Staré Město; rekonstrukce Anenského náměstí, k. ú. Staré Město;  
oprava horní části Nerudovy ulice včetně sanace opěrné zdi a výklenku pro sochu 
Toiletty, k. ú. Malá Strana

PříklAdy obnovy


